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Türkiye’de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları: Türkiye Varlık 
Fonunun Değerlendirilmesi 

 

Kâmil TÜĞEN1, Ayşe GÜNAY BEKÂR2, Fatma YAPICI3 
Özet 

Fonlar, belirli amaçların gerçekleştirilmesi ve kanunla aktarılan gelirlerin elde edilmesi 
için oluşturulmuş kuruluşlardır. Günümüzde hükümetler, özellikle ekonomik ve sosyal 
politikalar ile ilgili bazı amaçların gerçekleştirilmesi için fonlar oluşturmayı, böylece 
belirlenmiş kamu gelirlerini bu fonlara aktarmayı tercih etmektedir. Fonlar bütçenin dışında 
oluşturulabildikleri gibi genel bütçe içinde de yer almaktadırlar. Bütçe dışı fonlar bütçeleme 
ilkelerine uymadığı için dünyada ve Türkiye'de tartışmalara neden olmuştur. 1980'lerde ve 
1990'larda Türkiye'de 160’a yakın bütçe dışı fon vardı. Mali disiplin ve Türkiye'de kamu 
maliyesindeki dönüşüm için alınan tedbirler sonucunda, bütçe dışı fonların çoğu tasfiye 
edilmiştir. Türk mali sisteminde bugün sadece 6 tane bütçe dışı fon bulunmaktadır. 2016 
yılında Resmi Gazetede yayımlanan 6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketi'nin Kurulması Hakkında Kanunla da bütçe dışı yeni bir fon olarak Türkiye Varlık 
Fonu kurulmuştur.  Bu çalışmada, 2000'li yıllarda bütçe dışı fonlar ve Türkiye'deki 
uygulamaları ile Türkiye Varlık Fonunun amacı, gelirleri ve denetimi incelenecektir. 
Çalışmanın birinci bölümünde, bütçe fonları ve bütçe dışı fonlar kavramı açıklanacaktır. 
Çalışmanın ikinci bölümünde, 1980'lerden itibaren Türkiye'de bütçe dışı fon uygulamaları 
değerlendirilecektir. Çalışmamızın son bölümünde ise Türkiye Varlık Fonu incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fonlar, Bütçe Dışı Fonlar, Bütçe Kurumları, Bütçe İlkeleri, Varlık Fonu 

JEL Sınıflama Kodları: H60, H82, H83 

Extra-Budgetary Funds Practices in Turkey: Evaluation of 
Turkiye Wealth Fund 

Abstract 
Funds are organizations established with the law for the realization of specific purposes 

and having income transferred to them by law. Today governments prefer to establish funds 
for realizing of some purposes are related to especially economic and social politics so that 
transferring determined public incomes to those funds. Funds are usually remaining in the 
general state budget although funds outside the budget exist. Therefore, extra-budgetary 
funds have been causing debates all over the world and in Turkey in the concept of not 
complying with budgeting principles. In 1980's and 1990's there had been almost 160 
numbers of extra-budgetary funds were in force in Turkey. Today, only 5 extra-budgetary 
funds exist in Turkey. As a result of measures taken for fiscal discipline and transformation 
in public finance of Turkey, much of the extra-budgetary funds have been liquidated. 
Currently, there are only 5 extra-budgetary funds. In addition, the Law No. 6741, for the 
Establishment of the State Wealth Fund Joint Stock Company was issued in 2016. This study 
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aims to examine extra-budgetary funds and their applications in Turkey over the 2000's and 
discuss Turkiye Wealth Fund in the basis of purposes, incomes, and control. In the first part 
of the study, the concept of budgetary funds and extra-budgetary funds will be explained. In 
the second part of the study, applications of extra-budgetary funds in Turkey since the 1980's 
will be given briefly and evaluated.  Turkiye Wealth Fund will be discussed in the last part 
of our study. 

Keywords: Funds, Extra-budgetary Funds, Budgetary Institutions, Budgetary Principles, 
State Wealth Fund. 

JEL Classification Codes: H60, H82, H83. 

1. GİRİŞ  

Fonlar, belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için ayrılmış bulunan ve gerektiğinde 

kullanılmak üzere belli bir hesapta toplanan ve harcanabilen paralar olarak 

tanımlanabilir. Hükümetler giderek artan kamu harcamalarını finanse edebilmek için 

bütçe dışı fon uygulamalarına başvurmakta ve bütçe dışında kamuya kaynak aktarma 

arayışları içine girebilmektedirler. Türkiye’de bütçe dışı fon uygulamaları geçmişten 

günümüze sayı olarak azalmasına rağmen, zaman zaman yeni fon uygulamalarının 

hayata geçirilmesi ile birlikte tekrar tartışma konusu haline gelmektedir. Çalışmada 

öncelikle bütçe dışı fon kavramı açıklanmaya çalışılmış ve mevcut bütçe dışı fonlar 

incelenmiş olup, ardından ise bütçe dışı fonlar arasında en yenisi olarak Türkiye 

Varlık Fonunun özellikleri, amaçları, finansman kaynakları, bünyesindeki varlık 

portföyü ve denetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında yapılan 

değişiklikleri de dikkate alarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.   

2. BÜTÇE DIŞI FON KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE BÜTÇE DIŞI 

FONLAR 

Fonlar, bazı olağandışı, beklenmeyen kamu hizmetlerinin gerektirdiği hızlı karar 

verme, uygulama zorunluluğuna bütçe kurallarının engel olması gibi nedenlerle 

kurulmaktadır. Çeşitli sektörleri geliştirmek ve desteklemek amacıyla da bütçe 

kısıtları dışında gelir elde edip harcamalarda bulunmak amacıyla da iktisadi amaçlar 

çerçevesinde fonlar ortaya çıkmıştır.  Fonlar yasal dayanaklarını özel yasalardan 

almakta veya bütçe kanununda yer alan hükümler ile bütçede tertip açılıp ödenek 

konulması yoluyla oluşturulmaktadır (Coşkun, 1991: 76-77). Bütçe dışı fonlar, 

fonun tahsis edildiği kuruluşa bütçe disiplini ve kuralları dışında harcama yapma 
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yetkisine sahip fonlardır. 1980’li yıllardan sonra fon sayısında önemli bir artış 

gerçekleştiği görülmüştür (Seven, 1996: 128).  Bütçe dışı fonların bütçe ile olan 

ilişkisi açısından diğer fonlardan temel farklılıkları bütçe disiplini içinde yer 

almamaları ve kaynaklarını tamamen bütçe dışından sağlamaları olarak 

gösterilmektedir (Oyan &Aydın, 1987: 9).   

Bütçe dışı fonlar, bütçe ile olan ilişkileri açısından yapılan 

sınıflandırmada, genellikle merkezi hükümet bütçesi dışında yer almakla birlikte, 

kamusal birtakım ihtiyaçların giderilmesi 

doğrultusunda  projelerin  gerçekleştirilmesi ve kuruluş amacına uygun olarak diğer 

faaliyetleri sürdürmek üzere gelir kaynaklarına sahip olan ve bunlarla harcamalarda 

bulunabilen idari birimleri ifade etmektedir. 

2.1.Türkiye’de Bütçe Dışı Fonlar 

Türkiye’de Hazine Tek Hesabı ve tek bütçe 1980'lere kadar sürdürülmüş, ancak 

1980’li yıllarda bu yöntem bozulmaya başlamış ve her biri kendi çapında birer 

Hazine olmaya dönüşen bütçe dışı fonlar kurulmaya başlanmıştır. 

1990'lı yılların sonlarına doğru  bütçe dışı fonların bir bölümü kaldırılırken 

kalanların da bir kısmı bütçeye dâhil edilmiştir  (Eğilmez, 2008). Türkiye’deki ilk 

bütçe dışı fon ise, 20.02.1930 tarihli ve 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Kanunu” ile kurulmuştur.   

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre “Fonlar hizmet ve 

harcamalarını kendi mevzuatında yer alan esas ve usûllere göre yürütürler. Fon 

gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kaydı, muhasebeleştirilmesi ve denetimine ilişkin 

süre, esas ve usuller Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir” (KMYKK, 

Ek Md. 2).  5018 sayılı KMYKK’ na göre bütçe kapsamı dışındaki fonlardan kendi 

mevzuatlarına göre yapılan kesinti ile fonlar arası aktarmalardan sonra kalan tutar, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili fonun gider hesabına 

aktarılmaktadır.  Türkiye’deki mevcut bütçe dışı fonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:   

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu  

 Tanıtma Fonu  
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 Özelleştirme fonu   

 Savunma Sanayii Destekleme Fonu  

 Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF)  

 İşsizlik Sigortası Fonu 

Yukarıda saymış olduğumuz fonlar dışında, 19/8/2016 tarihli, 6741 

Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan Türkiye Varlık Fonu 

Yönetimi A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal varlık fonu ve en son bütçe dışı 

fonu olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye Varlık Fonu olarak da anılan Fon, 

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, tüzel kişiliği haiz bir yapıda olup özel 

kanun hükümlerine tabidir  (Türkiye Varlık Fonu, 2018).  

2.1.1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu, fakru zaruret içinde 

ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun 

Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti 

pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini 

sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla 3294 sayılı 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 1986 yılında 

kurulmuştur(https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-

dayanismayi-tesvik-fonu ). SYDT Fonunun görevleri:  

 Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile 

yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına 

karar vermek,  

 İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak 

personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri 

görüşmek ve karara bağlamak,  
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 İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve 

kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek,  

 Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek 

üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan 

projelere destek sağlamaktır.  

Fonun gelirlerini ise; Kanun ve Kararnamelerle kurulu bulunan veya kurulacak 

olan fonlardan Cumhurbaşkanı kararıyla %10'a kadar aktarılacak miktarlar,  gelir ve 

kurumlar vergisi tahsilat toplamının%2,8'i, trafik para cezalarının %50'si, RTÜK 

gelirlerinin %15'i, bütçeye konulacak ödenekler ve her nevi bağış ve yardımlar 

oluşturmaktadır (https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr, (2018).   

2.1.2. Tanıtma Fonu 

10.6.1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanun ile kurulan Tanıtma Fonu’nun amacı; 

ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların 

kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv 

hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin 

menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır  

(http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr).   

TCMB nezdinde Cumhurbaşkanının emrinde kurulan Tanıtma Fonunun 

sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum 

tarafından yerine getirilir (3230 sy.Kan./Md.2) Tanıtma Fonu Temsilciliği Turizm 

ve Kültür Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.  Fonun kaynakları;  Cumhurbaşkanınca 

görevlendirilecek bakanlık veya kurum bütçesine bu maksatla konulacak ödenek, 

kanunla kurulan fonlardan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek miktarda 

yapılacak aktarmalar ile bağış, yardım gibi gelirlerden oluşmaktadır. 

2.1.3. Özelleştirme Fonu 

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Özelleştirme Yüksek 

Kurulu (ÖYK) ile Özelleştirme Fonu oluşturulmuştur. Özelleştirme Fonu’nun idare 
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edilmesi amacıyla da aynı kanunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da kurulmuştur 

(ÖİB, 2017). Kuruluşunda Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı, bugün T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli bir idare 

şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedir.    

Özelleştirme fonunun kaynakları ise (Özelleştirme Fonu Yön., Md.5); 

özelleştirme uygulamalarından elde edilen tüm gelirler, İdareye devredilen 

kuruluşlardan elde edilen temettüler, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde ihraç 

edilecek her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satışından sağlanan 

gelirler, idareye devredilen kuruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler, 

diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar ve sair gelirlerden oluşmaktadır.  

Özelleştirme Fonunun nakit fazlası, Fon tarafından Hazine İç Ödemeler 

Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir 

kaydedilir. Özelleştirme Fonundan diğer herhangi bir fona aktarma yapılmaz. (4046 

sy. Kanun, Md. 10).   

2.1.4. Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

3238 Sayılı 7.11.1985 tarihli Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun  ile  modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanması amaçlanmış ve TCMB nezdinde 

Müsteşarlık emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu kurulmuştur.  

Fonun kaynakları şu şekilde sıralanmaktadır (3238 sayılı Kanun, Md. 12): Her 

yıl bütçeye bu maksatla konulacak ödenek, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek 

amacıyla kurulmuş bulunan vakıflardan Fona yapılacak transferler,  25/8/1971 

tarihli ve 1473 sy. Kanuna göre ayrılan payın tamamı, Kanunla (vergi kanunları 

hariç) kurulan fonlardan Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda yapılacak 

aktarmalar, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden modern silah, araç ve gereçler için 

ayrılan ödenek, Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılmasına 

izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde edilecek gayrisafi hasılattan 

Cumhurbaşkanınca tespit edilecek azami % 50 oranında alınacak ve 

Cumhurbaşkanınca Toplu Konut Fonu ile Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
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dağıtımı yapılacak miktar, Fonun mal varlığından elde edilecek gelirler, 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun 10 uncu maddesi gereğince bedelli askerlikten elde edilecek 

gelirler, bağış ve yardımlar, diğer gelirler.  

İlgili kanunun 12. maddesinde genel bütçeye dâhil daire ve kuruluşlarca tahsil 

edilerek Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödenecek gelirlerden 2380 sayılı 

Kanuna göre belediyelere ve il özel idarelerine pay ayrılamayacağı ve yine Savunma 

Sanayii Destekleme Fonu adına tahsil edilen gelirlerden Kanun ve Kararnamelerle 

kurulmuş diğer fonlara pay ayrılamayacağı ve Fon bakiyelerinin tamamen veya 

kısmen TCMB dışında nemalandırılmasına ait esas ve usullerin Cumhurbaşkanınca 

düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.   

SSDF kaynakları Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından alınan kararlar 

çerçevesinde TSK’nın modernizasyonu, savunma ve güvenliğe yönelik Emniyet 

Genel Müdürlüğü acil ihtiyaçları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 

ihtiyaçlarının karşılanması ve savunma sanayiinin geliştirilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır (Savunma Sanayii Müs. Stratejik Planı 2017-2021, s. 39).   

3238 sayılı Kanunla kurularak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet 

gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile 

Cumhurbaşkanı'na bağlanmış, 2018 yılında ise 703 sayılı KHK ile T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 7 

numaralı “Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

ile kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir (SSB, 2018). Başkanlığın 

bütçesi Savunma Sanayii Destekleme Fonunun % 2’sini aşmayacak miktardan 

meydana gelmekte ve bu miktar Cumhurbaşkanınca azami % 50 oranında 

artırılabilmektedir (3238 sayılı Kanun, Md. 9).  

2.1.5. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali 

özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile 

Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur. TMSF 

görevini yaparken bağımsızdır.  TMSF görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık 
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Kanunu, OHAL kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirilerek 

kabul edilmesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine 

verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir. (TMSF, 2018)  

TMSF’nin fonksiyonlarını; tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması 

amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, fon bankalarının 

yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, 

birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi, TMSF alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması, TMSF varlık ve kaynaklarının 

yönetilmesi, OHAL kapsamında üstlenilen görevlerin yürütülmesi şeklinde 

sıralamak mümkündür: (TMSF, 2018) 4.  

TMSF, 22.07.1983 tarihinde TCMB bünyesinde tasarruf mevduatını sigorta 

etmek üzere kurulmuştur. 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle 

TMSF’ nin yetkileri genişletilmiş, tasarruf mevduatını sigorta etmenin yanı sıra 

bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve gereğinde yeniden yapılandırma görevi 

TMSF’ ye verilmiştir. 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK) kurulmuş ve TMSF’ nin temsil ve idaresi TCMB’den alınarak BDDK’ya 

devredilmiştir.  26.12.2003 tarihinde TMSF’ nin karar organının Fon Kurulu olduğu 

hükme bağlanarak TMSF özerk bir statüye kavuşturulmuştur. Kasım-2005’de 

yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile BDDK tarafından belirlenen 

sigortaya tabi mevduatın kapsamı ve tutarını belirleme yetkisi TMSF’ ye verilmiştir 

(TMSF, 2018). Son olarak 2016 yılında 6758 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme 

sonucunda kayyımlık görev ve yetkisinin verildiği TMSF, 2018 yılı itibarıyla 921 

şirkete kayyımlık yapmaktadır.   

  

                                                      
4 Türkiye’de  15.07.2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen 
OHAL  kapsamında; 01.09.2016 tarihinde yayımlanan 674 sayılı KHK (10.11.2016 
tarihli 6758 sayılı Kanun ile kanunlaşmıştır) ile FETÖ/PDY terör örgütlerine 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi 
uyarınca kayyım atanan/atanacak olan şirketlerdeki kayyımlık görev ve 
yetkilerinin TMSF’ye devredilmesine karar verilmiş ve aynı KHK ile söz konusu şirket ve 
varlıkların satış ve tasfiyesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 



 
 

519 
 

2.1.6. İşsizlik Sigortası Fonu  

1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile kurulan Fon, Kanunun 

gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında 

kaynakları değerlendirmek, Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere 

kurulmuştur. Fon, Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve 

yönetilir. Fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiç bir 

şekilde kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez. Fon Sayıştayın vize 

ve tesciline tabi olmasa da Sayıştay tarafından denetlenir. (4447/Md.53).  

Fonun temel gelirleri; İşsizlik sigortası primlerinden, bu primlerin 

değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan, Fonun açık vermesi 

durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan, 4447 sy. Kanun gereğince sigortalı ve 

işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden, diğer gelir ve kazançlar 

ile bağışlardan oluşmaktadır. Giderleri ise; sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden, 

hastalık ve analık sigortası primlerinden, meslek geliştirme ve yetiştirme eğitimi 

giderlerinden, işsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim 

Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası 

kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım 

giderlerinden, kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için 

Bakanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılan ve usul ve 

esasları Bakanlık ile Kurum tarafından müştereken belirlenen giderlerden, doğum ve 

evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderlerinden ve 

Kurum tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında Kuruma kayıtlı işsizlere ve 

öğrencilere yönelik düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı giderlerinden 

oluşmaktadır (4447/Md.53).  

Yukarıda ana hatları ile bilgi vermeye çalıştığımız bütçe dışı fonların gelir ve 

giderlerinin GSYİH içindeki değişimlerini Şekil 1 yardımıyla görmek mümkündür. 
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Şekil 1: Türkiye’de Fon Gelir ve Gider Göstergelerinin GSYİH İçindeki Değişimi 

(2006-2018) 1 
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı  
 (1) İşsizlik sigortası fonu hariçtir.  
2017 yılı için Gerçekleşme tahmini, 2018 yılı için Program 

Şekil 1’den görüldüğü gibi Türkiye’de fon gelirleri zaman zaman giderlerin 

altında kalmıştır. Ayrıca 2012 yılından sonra 2015 yılı hariç tutulduğunda fon 

gelirlerinin fon giderlerinden daha aşağıda gerçekleştiği dikkat çekmektedir. 

3. TÜRKİYE VARLIK FONU 

Türkçe karşılığı çoğunlukla “ulusal varlık fonları” olarak ifade edilen “sovereign 

wealth funds” kavramı, çeşitli kaynaklarda “bağımsız varlık fonları, ulusal refah 

fonları, ulusal varlık fonları, devlet yatırım fonları, hazine varlık fonları, ulusal 

fonlar” gibi farklı adlarla da kullanılabilmektedir. Türkiye Varlık Fonu uygulamasını 

ele almadan önce, dünyada ulusal varlık fonlarının gelişimi ve bugünkü durumu 

hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. 

3.1. Ulusal Varlık Fonları ve Gelişimi      

Geçmişi 1950’li yıllara kadar giden Ulusal Varlık Fonları, başlangıçta geleneksel 

olarak petrol ve gaz gibi doğal kaynaklardan elde edilen gelir fazlalarının finansal 

piyasalarda yüksek getiri amacıyla değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Daha 

sonra çeşitlenerek alanlarını genişleten bu fonlar ihracat gelirlerini veya bütçe 

fazlasını değerlendirmek üzere farklı amaçlara yönelik olarak da pek çok ülke 

örneğinde kurulmaktadırlar (Kayıran, 2016:55). Ulusal varlık fonlarını türleri 
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itibariyle ele aldığımızda; kaynağına göre emtia ve emtia dışı olmak üzere ikiye 

ayrıldığı görülmektedir (Aykın, 2011:6; Karagöl-Koç, 2016:9):  

-Bir veya Birden Fazla Emtiaya Dayalı Fonlar: Emtiaya dayalı ulusal varlık 

fonları özellikle petrol ve doğal gaz gibi ihracat ürünü gelirlerinin bir kısmının 

ayrılması suretiyle oluşturulmaktadır. Ayrıca bakır (Şili), fosfat gibi doğal 

kaynaklardan elde edilen gelirlerle oluşturulmuş ulusal varlık fonları da mevcuttur. 

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Rusya ve Norveç gibi bazı ülkeler de en 

büyük petrol kaynaklı varlık fonlarına sahiplerdir.  

-Bir Emtiaya Dayalı Olmayan Fonlar: Yüksek bütçe veya cari işlemler fazlası 

ile özelleştirme gelirleri gibi kaynaklar kullanılarak oluşturulan ulusal varlık fonları 

ise emtia dışı kategorisinde değerlendirilmektedir. Örnek: Çin, Güney Kore, Hong 

Kong, Singapur varlık fonları. 

İlk Ulusal Varlık Fonu örneği olan Kuveyt Yatırım Fonu 1953 yılında 

kurulmuştur. Singapur 1974 yılında Temasek Holdings’i kurmuştur. 1970’li yıllarda 

artan petrol fiyatlarının da etkisi ile günümüzdeki en büyük UVF’lerden biri olan 

Abu Dabi Yatırım Fonu ise 1976’da kurulmuştur (Aykın, 2011:6). 1990’lı yıllarda 

kurulan fon sayısında hızlı bir yükseliş görülmüş ve İran, Katar gibi gelişmekte olan 

ülkelerin yanı sıra Norveç gibi gelişmiş ülkeler de ulusal varlık fonları kurmaya 

başlamıştır. 2000’li yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, dış ticaret 

dengesizlikleri ve Asya krizini takiben gelişmekte olan ekonomilerde görülen rezerv 

biriktirme trendi ulusal varlık fonları sayısındaki artışı tetikleyen temel faktörler 

olmuştur (Hacıhasanoğlu-Soytaş, 2010:9-10). 

Dünyada varlık fonları ve yönetimi, son on yıllık dönemde yükselişini 

gerçekleştirerek Temmuz-2018 itibariyle 7,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır 

(www.swfinstute.org, 2018). Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere toplam değeri 7,8 

trilyon dolar olan ulusal varlık fonlarının %54’ünü petrol ve doğalgaza dayalı fonlar; 

%46’sını ise emtia dışı fonlar oluşturmaktadır. 
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Tablo-1: Dünyada Varlık Fonlarının Kaynakları ve Dağılımı (Temmuz-2018) 

Toplam Fon Değeri (trilyon dolar) 7,820 

Petrol/Gaz Kaynaklı Fon Değeri (trilyon dolar) 4,223 

Emtia Dışı Fon Değeri (trilyon dolar) 3,597 

Petrol/Gaz Kaynaklı Fon Yüzdesi (%) 54,00 

Emtia Dışı Fon Yüzdesi (%) 46,00 

Kaynak: http://www.swfinstitute.org, 2018.  

Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) verilerine göre dünyadaki 78 ulusal 

varlık fonu örneği arasında en büyük ve prestijli olanı, 1990 yılında kurulmuş olan 

ve 1 (bir) trilyon dolarlık varlık fonu ile Norveç’e ait Devlet Emeklilik Fonu 

(Government Pension Fund Global)’dur. Bu fonu, 941 milyar dolarla Çin, 683 

milyar dolarla BAE-Abu Dabi Yatırım Fonu izlemektedir. Türkiye Varlık Fonu ise 

40 milyar dolar değerindedir. Ayrıca, 5 milyar doların altında fon büyüklüğüne sahip 

olan Irak, Vietnam, Brezilya, Bolivya, Nijerya, Filistin, Gana, Türkmenistan gibi 

diğer bazı ülkelerde de çeşitli varlık fonu örnekleri mevcuttur.   

3.2. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.   

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 6741 sayılı Kanun, 26 Ağustos 2016 tarihinde Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile, Cumhurbaşkanlığına 

bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan Türkiye Varlık Fonu 

Yönetimi A.Ş., sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 

yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, 

stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona 

bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere 26 Ağustos 2016’da kurulmuştur. 

Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. bünyesinde kurulmuştur.  
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Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin Kurulması İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun genel gerekçesinde “Ulusal Varlık Fonları, 

kamuya ait çeşitli varlıkların belirli kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak 

yönetileceği şekilde düzenlenen özel amaçlı yatırım fonlarıdır” şeklinde 

tanımlanmış ve bu fonlar ile kalkınmanın lokomotifi olan reel sektör yatırımlarına, 

stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlanması yoluyla 

kalkınmanın hızlandırılması, ekonomide sürdürülebilir büyüme oranlarının 

yakalanması ve ekonomik istikrarın sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir. 

6741 sayılı Kanunun genel gerekçesinde; Türkiye Varlık Fonunun kurulmasıyla 

gerçekleşmesi beklenen hedefler; büyüme oranında gelecek on yıl içinde yıllık %1,5 

oranında ilave artış sağlanması, sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin 

hızlandırılması, İslami finansman varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılması, 

yapılacak yatırımlarla yüzbinlerce kişiye ek istihdam sağlanması, savunma, 

havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin 

sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının sağlanması, 

otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü ve havalimanı, nükleer santral gibi büyük 

altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması, katılım 

finansmanı sektör payının artırılması, arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye için 

önem taşıyan doğal gaz ve petrol gibi yurtdışındaki stratejik sektörlere yasal ve 

bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi, şeklinde 

sıralanmış olup ayrıca Türkiye Varlık Fonunun, ekonomimizin yapısal sorunlarını 

aşmasında katkı sağlamasının yanı sıra, dış politikanın önemli bir enstrümanı olarak 

Türkiye’nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayacağı da 

belirtilmiştir (http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf). 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel hukuk 

hükümlerine tabi bir Anonim Şirket yapısındadır. Şirketin merkezi İstanbul’dadır. 

Şirketin en az beş kişiden oluşan yönetim kurulu, başkan ve üyeleri  ile genel 

                                                      
 Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/162 nolu “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin Yapısına ve 

İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ına göre, 
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep 
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müdürü ilgili mevzuata göre atanmaktadır (6741/md.2). Şirketin Yönetim Kurulu 

Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden birisi Cumhurbaşkanınca 

başkan vekili olarak görevlendirilebilir. Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ilgili 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde (3 nolu) aranan şartları taşır (2018/162 nolu 

Cumhurbaşkanlığı Kararı). 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin kuruluş sermayesi 50.000.000 TL’dir. 

Kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonundan karşılanmıştır. Kuruluş sermayesi, her 

biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde toplam 50.000.000 adet paya ayrılmış ve 

tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir. Payların tamamı 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir (turkiyevarlikfonu.com.tr, 2018). 

6741 sayılı Kanun’un 3/1’inci maddesine göre, “…Şirket tarafından hazırlanan 

Türkiye Varlık Fonu İçtüzüğünün ticaret siciline tescili ile Türkiye Varlık Fonu 

kurulur. Ayrıca gerek görülmesi hâlinde Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar 

kurulabilir.” Türkiye Varlık Fonu iç tüzüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 

30.01.2017 tarihli ve 9252 sayılı gazetesinde yayınlanmıştır. Ayrıca, Haziran-

2017’de Ziraat Bankası nezdinde Türkiye Varlık Fonu’nun kendi içinde 4 (dört) alt 

fonu kurulmuştur. Bunlar; “Piyasa İstikrar ve Denge Fonu”, “KOBİ Finansman 

Fonu”, “Lisans ve İmtiyaz Fonu” ile ‘Maden Alt Fonu” dur.   

Şirket yönetim kurulu, ana şirket ve bağlı şirketler ile fonları üç yıllık yatırım 

stratejisi planına uygun şekilde yönetmekle yükümlüdür. Türkiye Varlık Fonu 

Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri 

de içeren üç yıllık stratejik yatırım planı 10 Nisan 2017 tarihi itibariyle 

değerlendirilmek üzere Başbakanlık makamına takdim edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sisteminin hayata geçmesi sonrası yapılan düzenleme ile 6741 sayılı 

Kanunun 3. Maddesine göre Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girecektir. 

Henüz onaylanma gerçekleşmemiştir.  

  

                                                      
Tayyip ERDOĞAN olup; Berat ALBAYRAK yönetim kurulu başkan vekili, Salim Arda 
ERMUT, Hüseyin AYDIN, M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Prof.Dr. Erişah ARICAN, Fuat 
TOSYALI ve Zafer SÖNMEZ (genel müdür) yönetim kurulu üyeleridir.  
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3.3.Türkiye Varlık Fonunun Finansman Kaynakları  

Ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda faaliyet göstermesi beklenen Türkiye 

Varlık Fonu’nun emtia dışı kaynakları, 6741 sayılı Kanunun 4. Maddesinde şu 

şekilde düzenlenmiştir; 

a) Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; özelleştirme kapsam ve programında 

bulunan ve Türkiye Varlık Fonuna devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile 

Özelleştirme Fonundan TVF’na aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, 

kaynak ve varlıklardan; Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Varlık Fonuna 

aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden, 

c) Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para 

piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın 

sağlanan finansman ve kaynaklardan, 

ç) Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve 

kaynaklardan, 

d) İktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, 

işletme birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin 

tamamı veya yarısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan 

ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait 

olan ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, Devletin diğer 

iştiraklerindeki kamu paylarından ve Hazineye ait paylardan Cumhurbaşkanı 

tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından 

yönetilmesine karar verilenlerden, oluşmaktadır. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin ana gelir kaynakları; şirket sermayesinin 

değerlendirilmesinden kaynaklı gelirler, fon ve portföylerden tahsil edilen ücretler, 

şirketin diğer faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirler ve diğer gelirlerden 

oluşacaktır (2016/9429 sy. BKK/md.7). Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket 

tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar başta gelir ve kurumlar vergisi olmak 

üzere pek çok vergi, vb. mali yükümlülüklerden de muaftır (6741/md.8). 
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Şirketin ihtiyaç duyması halinde 6362 sayılı SPK Kanunu ve ilgili mevzuatta 

öngörülen yöntemleri izleyerek sermaye piyasası aracı ihraç edebilecektir. Söz 

konusu ihraçlar için 6362 sayılı Kanun çerçevesinde Kurul ücreti ödemekten 6741 

sayılı Kanun ile muaf tutulmuştur. Ayrıca finansman sağlanırken TVF portföyü 

üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilecektir (6741/md.4/4).    

3.4. Türkiye Varlık Fonu Faaliyet Konuları 

TVF Yönetimi A.Ş., stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerle likidite, 

yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak; yerli ve yabancı şirketlerin 

paylarının, Türkiye ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma 

araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası 

araçlarının fon katılma paylarının türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul 

sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım 

satımını TVF adına gerçekleştirebilecektir (6741/md.2/3). 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.; her türlü para piyasası işlemlerini, 

gayrimenkul ve buna dayalı haklarla gayri maddi hakların değerlendirilmesini, her 

türlü proje geliştirme, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini 

işlemleriyle her türlü ticari ve finansal faaliyetleri, ulusal ve uluslararası birincil ve 

ikincil piyasalarda gerçekleştirebilecektir. Şirket tarafından, ulusal yatırımlar ile 

uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce yapılacak 

yatırımlara iştirak edilebilecektir (6741/md.2/3).  

3.5. Türkiye Varlık Fonu Bünyesindeki Varlık Portföyü 

İlk olarak, Resmi Gazetede 7 Ocak 2017’de yayımlanan Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkındaki 680 Sayılı KHK ile at yarışları ve 

şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna 

devredilmesine karar verilmiştir. 5 Şubat 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla da 

özelleştirme kapsamında bulunan bazı şirketler ile Hazine uhdesinde yer alan birçok 

önemli kamu sermayeli şirketlerin hisseleri TVF’na devredilmiştir.  

Türkiye Varlık Fonu’nun bugünkü portföyü 40 milyar ABD Doları tutarında olup 

5 stratejik sektörde 14 şirketi, 46 değerli gayrimenkul ve 2 tane oyun lisansını 
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kapsamaktadır. Portföyündeki stratejik sektörler ise bankacılık ve finans; telekom, 

medya ve teknoloji; ulaştırma, lojistik ve altyapı, enerji ve madencilik; tarım, gıda 

ve gelişmekte olan sektörlerden oluşmaktadır (turkiyevarlikfonu.com.tr, 2018).   

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu varlıkları aşağıda listelenmiştir 

(turkiyevarlikfonu.com.tr/,2018):   

(1) THY’nin yüzde 49,12 hissesi.  

(2)  Türk Telekom’daki yüzde 6,68 oranındaki Hazine payı.  

(3) T.C. Ziraat Bankası sermayesinde Hazineye ait hisselerin tümü.  

(4) Halkbank’da Hazineye ait bulunan yüzde 51,11 oranındaki paylar.  

(5) Türkiye Petrolleri A.O.’nın sermayesindeki Hazine hisselerinin tümü  

(6) BOTAŞ sermayesinde Hazineye ait hisselerin tümü.  

(7) PTT sermayesindeki Hazine paylarının tümü.  

(8) TÜRKSAT sermayesindeki Hazine paylarının tümü.  

(9) Borsa İstanbul A.Ş. sermayesindeki Hazine paylarının tümü.  

(10) Milli Piyango-Nakit oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans 

Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili daha değişik yeni oyunların 

yapılmasına izin verilebilecek oyunlarına ilişkin lisans (49 yıl süreyle.)  

(11) TCDD İzmir Limanı.  

(12) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) sermayesindeki yüzde 49 oranındaki 

Hazine payı.  

(13) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü.  

(14) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin % 10 oranındaki hissesi.  

(15) ÇAYKUR.  
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(16)  Türkiye Jokey Kulübü'nün yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında 

düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak 

ve yetkilerine ilişkin lisanslar, 1 Ocak 2018’den itibaren 49 yıl süreyle.  

(17) Taşınmazlar - Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, 

Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlar. 

Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri, Cumhurbaşkanınca onaylanacak üç 

yıllık stratejik yatırım planı çerçevesinde yönetecektir.  

3.6. Türkiye Varlık Fonu’nun Denetimi 

Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi ile ilgili düzenleme 6741 sayılı Kanunun 6. 

Maddesi ile yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre (6741/md.6);  

 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., Şirket tarafından kurulacak diğer 

şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt 

fonlar bağımsız denetime tabidir. Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uymakla yükümlüdür. 

 Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve 

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetimden geçmiş 

yıllık mali tabloları ile faaliyetleri, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek 

sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında 

uzman en az üç merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları 

çerçevesinde denetlenecek ve denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl haziran 

ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunulacaktır. 

 Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve 

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali 

tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 

tarafından,  Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden 

görüşülerek denetlenecektir. 

Anlaşıldığı üzere Fonun faaliyetleri Sayıştay denetimine tabi değildir. Fon 

bağımsız denetim, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Cumhurbaşkanı tarafından 

gözlemlenebilir olacak ve 3 aşamalı bir denetim gerçekleşecektir. Kuruluşundan 
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buyana iki yılı aşkın bir süreyi geride bırakan Türkiye Varlık Fonu’na ait herhangi 

bir stratejik yatırım planı, mali tablo, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu henüz 

kamuoyu ile paylaşılmamış olmakla birlikte; TVF ve bünyesinde kurulan alt fonların 

2017 yılına ilişkin mali tabloları ve faaliyetleri hakkındaki denetim ve inceleme 

raporlarının “gizli” ibaresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine gönderildiğine 

ilişkin olarak Ekim ayı içinde gazete haberleri çıkmıştır.  Bundan sonraki süreçte de 

Türkiye Varlık Fonunun daha fazla tartışılmaya ve gündemdeki yerini korumaya 

devam edeceğini söylemek mümkündür.  

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren sayıları gittikçe artan bütçe dışı fonlar; kamu 

mali yönetiminde yeniden yapılandırma çalışmaları ve bütçe birliğinin sağlanması, 

mali disiplin, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanabilmesi 

amacıyla özellikle 2000 ve 2001 yıllarında pek çok fon yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bugün itibariyle ülkemizde yürürlükte olan bütçe dışı fonlar; Tasarruf Mevduat 

Sigorta Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Özelleştirme 

Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu, Tanıtma Fonu ve 

2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonu’dur.  

TVF’na yönelik en temel eleştiri, Fonun  herhangi bir emtiaya ya da bir gelir 

fazlalığına dayanmaması açısındandır. Türkiye’nin petrol, doğalgaz gibi bir emtiayı 

ihraç ederek elde ettiği gelirleriyle oluşan bir bütçe fazlası olmadığı gibi fazla veren 

bir kamu emeklilik sistemi de mevcut değildir. TVF öncelikle özelleştirme gelirleri 

ve mevcut kamu iktisadi teşebbüslerinden aktarımları kaynak olarak 

kullanabilecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin bir bütçe fazlası ya da dış ticaret fazlası 

olmadığı halde TVF’nun kurulması, Fonun yatırım mı yoksa borçlanma gereksinimi 

için mi kurulduğu konusunda akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Özellikle 

kamunun elindeki kaynakların teminat gösterilerek borçlanmaya gidilebilmesi ve bu 

borçlanmayla mega projelerin finanse edilecek olması, kamu maliyesini zora 

sokabilecektir. 

Bütçe dışı fon uygulamaları, hükümetlerin ülke ekonomileri adına 

gerçekleştirmek istedikleri başta ekonomik büyüme ve kalkınmaya yardımcı bir 
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ekonomik araç olmasına karşın, çoğunlukla siyasi ve mali denetime tabi tutulmadan 

kullanılmaları sonucunda, telafisi mümkün olmayan ekonomik sorunlara yol 

açabilmektedir. Bu nedenle, özellikle diğer ülkelerin başarılı fon uygulamaları iyi 

incelenmeli, her biri mutlaka Sayıştay denetimine tabi tutulmalı ve başta TVF olmak 

üzere iyi yönetilmelidirler. Ancak bu sayede, kıt olan kamu kaynaklarının iktisadi 

amaçlar doğrultusunda verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde 

kullanılması mümkün olabilecek ve gelecek nesillere refah seviyesi yüksek bir 

Türkiye bırakılabilecektir. 
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Farklı Sektörel Yatırımlarda Marka Değeri 
Oluşturulmasında Girişimcinin Rolü: Hizmet Sektöründe 

Yerel Bir İşletme Örneği 
Güler TOZKOPARAN1, Okan ERNUR2 

Özet 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı: Geçmişten günümüze faaliyet göstermiş veya 
göstermeye devam eden işletmelerin birçoğunun arkasında kuşkusuz başarılı bir işletme 
sahibi, kurucu veya lider olarak adlandırılan bireylerin olduğu bilinmektedir. Bu kişiler, her 
ne kadar literatürde tanımı konusunda ortak bir noktada buluşulmasa da genel olarak 
girişimci olarak ifade edilebilmektedir. Girişimci; bir işletmenin sahibi, kurucusu ve aynı 
zamanda lideri olabilmektir. Girişimciyi kapsamlı olarak tanımlamak gerekirse iş ile ilgili 
girişilen her faaliyeti üstlenen ve gerçekleştiren kişi veya kişilerdir. Girişimcilerin bazıları 
daha önce bir iş deneyimi olmadan sektöre giriş yaparken, bazı girişimciler ise mevcut 
sektörde veya ilişkili sektörlere yönelerek yeni ürün veya hizmet sunarak faaliyette 
bulunmaktadırlar. Yeni bir girişim faaliyetinde bulunmak veya ilişkili sektörlere benzer 
yatırımlarla geçiş yapmak, girişimcilerin mevcut sektörden ilişkisiz farklı bir sektöre geçiş 
yapması yerine çoğu zaman tercih ettikleri bir durumdur. Girişimcilerin ilişkili sektörleri 
tercih etmesinin başlıca nedenleri arasında sektör tecrübesi ve önceden yer edinmiş 
markanın avantajlarından faydalanmak öne çıkmaktadır. Bu sayede marka değeri 
oluşturmak için ayrı bir çaba sarf edilmeyecek ve doğrudan sunulan ürün veya hizmete 
odaklanabilme imkanı doğabilecektir. Ancak, yeni bir iş girişiminde veya ilişkisiz sektörlere 
yönelerek iş girişiminde bulunan girişimcilerin böyle bir avantajdan yararlanması gibi bir 
durum söz konusu değildir. Bu durumdaki girişimciler, mevcut sektörüne yatırım yapan 
girişimcilerin sahip olduğu riskten daha fazla risk üstlenmekte ve marka değeri oluşturmada 
daha yoğun çaba sarf etmektedirler. Ayrıca, girişimciler yeni ürün ve hizmet oluşturmanın 
yanı sıra marka çalışmaları ile müşteri tarafında güven ve prestij oluşmasına neden olmakta, 
ürün ve hizmetlerinin tercih edilebilirliğini de sağlamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle marka, 
işletmelerin sahip olduğu reklam yüzüdür. Marka oluşturmak, işletmelerin tercih 
edilebilirliği açısından bu derece önemli iken belli bir sektörde başarılı bir şekilde devam 
eden faaliyetleri noktalayıp farklı ve ilişkisiz bir sektöre yönelerek marka yaratmanın riski 
ve zorluğu oldukça yüksektir. Bu noktada, girişimci olarak nitelendirilen kişilerin, işletmenin 
kuruluş aşamasından itibaren sürdürülebilir bir işletme anlayışına sahip olarak  vizyoner bir 
bakış açısı sergilemeleri gerekliliği büyük önem taşımaktadır. Bu farkındalıkla yapılan 
çalışmada, belirli bir sektördeki çalışmalarına başarılı biçimde devam eden girişimcilerin 
sektör değişikliğine giderek daha da başarılı olmaları ve bu başarının ardındaki 
dinamiklerin neler olduğu araştırılmıştır. Araştırmaya konu olan, tekstil sektöründe başarılı 
olarak yer edinmiş Yalı Spor A.Ş. ve Ralfteks A.Ş. sahipleri, bir araya gelerek Bisquitte 
markası adı altında cafe ve restoran olarak hizmet veren, mevcut sektörleriyle ilişkisiz bir 
sektör olan gıda sektörüne yönelmiş ve kısa sürede marka olmayı başarmışlardır. Dolayısıyla 
çalışmanın amacı, sektör değişikliği yapan girişimcilerin marka değeri oluşturmaya yönelik 
sürecini değerlendirmek ve yaptıkları uygulamaları ortaya koymaktır. 

                                                      
1 Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 
tozkoparanguler@gmail.com 
2 YL Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve 
Organizasyon, okanernur@hotmail.com 
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Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi (vaka 
analizi) yöntemi  ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya konu olan işletme girişimcilerinin mevcut sektör yerine 
farklı bir sektöre yönelmesinin altındaki nedenler ve tecrübesiz olunan sektörde kısa sürede 
marka olabilmeyi başaran girişimcilerin gerçekleştirdikleri faaliyetler ile yaratıcı ve 
yenilikçi uygulamalar incelenmiş, girişimcilik faaliyetlerinin sonucunda, sektör fark 
etmeksizin kısa süre içerisinde başarı elde eden işletmelerin arkasında girişimci olarak 
adlandırılan bireylerin rolünün oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci, Sektör Değişikliği, Yenilik,  

Jel Kodları: M10, O30 

The Role of the Entrepreneur in Creating Brand Value in 
Different Sectoral Investments: An Example of a Local 

Business in the Service Sector 
Abstract 

Purpose and Scope of the Study: Behind most of the businesses that have been or will 
continue to be from past to-day are undoubtedly individuals who are known as successful 
business owners, founders or leaders. These persons can be expressed as entrepreneurs even 
if they are not discussed at a common point in the literature. The entrepreneur can be the 
owner, the founder and the leader at the same time. To describe the entrepreneur in a 
comprehensive way, it is the person or persons who undertake and carry out every activity 
related to the business. Some of the entrepreneurs have entered the sector without previous 
work experience, while some entrepreneurs are operating in the existing sector or related 
sectors, offering new products or services. Being involved in a new venture or transitioning 
to investments similar to those in related sectors is often a condition for entrepreneurs rather 
than transitioning to a different sector unrelated to the current sector. Among the main 
reasons for entrepreneurs to prefer the related sectors is to take advantage of sector 
experience and the benefits of the pre-established brand. At this point, no effort will be made 
to create brand value and the opportunity to focus on the directly offered product or service. 
However, it is not the case that entrepreneurs in a new business venture or business venture 
towards unrelated sectors make use of such an advantage. Entrepreneurs in this situation 
are taking more risks than entrepreneurs investing in the existing sector and they are making 
more intensive efforts to create brand value. In addition to creating new products and 
services, entrepreneurs create confidence and prestige on the customer side of brand 
building, and they also provide the preference for products and services. In other words, the 
brand is the ad that the business has. Creating a brand is crucial in terms of the preference 
of the businesses, and while operating in a certain sector, the risk and difficulty of creating 
a brand by facing a different and unrelated sector is quite high. At this point, it is known that 
the entrepreneurs have a visionary view of the enterprise as having a sustainable business 
conception from the establishment stage. In this awareness study, entrepreneurs who have 
successfully succeeded in their work in a particular sector have been increasingly successful 
in changing the sector, and the dynamics behind this success have been researched. The 
subject of the research was Yalı Spor A.Ş. and Ralfteks A.Ş. the owners have managed to 
become a brand in a short period of time, headed for the food sector, which is unrelated to 
the existing sectors that serve as cafes & restaurants under the name of Bisquitte brand. 
Therefore, the aim of the study is to evaluate the process of establishing the brand value of 
the entrepreneurs who make sector changes and to put forward their applications. 



 
 

535 
 

Method: In the study, case study method and semi-structured interview technique were 
used as qualitative research methods.  

Findings and Conclusion: As a result of the entrepreneurship activities, it has become 
clear that the role of the entrepreneurs behind the enterprises that have achieved success in 
a short period of time regardless of the sector is very important. In addition, the reasons 
under which the entrepreneurs subject to the study are directed to a different sector instead 
of the current sector are examined. In addition to these,at the inexperienced sector, 
entrepreneurs who have succeeded in being able to become brands in a short time have 
examined the applications, creativity and innovations they have made and  has been a major 
factor behind the achievement of the entrepreneur. 

KeyWords: Entrepreneurship, Entrepreneur, Sector Change, Innovation,  

Jel Codes: M10, O30 

 

1. GİRİŞ 

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler sonucunda her ne kadar somut olarak 

çizilmiş olan küresel sınırların varlığı devam ediyor olsa da ticari ilişkiler (alım-

satım) söz konusu olduğunda sınırlar ortadan kalkmaktadır. Bu durum gerek küçük 

bir esnaf işletmesi gerekse büyük ölçekli kurumsal bir işletme olsun küreselleşen 

dünya ekonomisi içerisinde bulunan işletmeleri ortak bir pazar içinde rekabete 

sürüklemektedir. Günümüz dünyasında rekabet, işletmeleri daha fazla yenilik 

yapmaya, yaratıcılığa ve diğer işletmelerden daha farklı olmaya itmektedir. 

İşletmeler, rekabet için girdikleri bu yolda rakiplerine karşı avantaj sağlamak adına 

birçok farklı stratejiler geliştirebilmektedir. Bu stratejilerden işletme sahibi/sahipleri 

veya işletme kurucusu/kurucuları ya da işletme pay sahibi/sahipleri sorumlu 

olmaktadırlar. Genel anlamda bu kişiler girişimci olarak değerlendirilebilmektedir. 

Girişimci, çoğu zaman halihazırda mevcut olan pazardaki faaliyetler üzerinden 

rekabet üstünlüğü sağlamayı arzulamaktadır. Bunun gerekçesinde; mevcut müşteri 

kitlesi, marka tanınırlığı, pazar tecrübesi vb. nedenler yer almaktadır. Kısaca, mevcut 

bir pazarda faaliyet göstermekte olan girişimciler, deneyimlerini bulundukları pazara 

odaklayarak rekabet avantajı sağlamayı veya ilişkili sektörlere yönelerek ileriye 

dönük fırsat elde etmeyi arzulamaktadırlar. Ancak bazı durumlarda, rekabet 

üstünlüğü sağlanması veya fırsatların değerlendirilmesi adına mevcut sektörde 

yeterince pazar payına sahip olunmasına ve gelir elde edilmesine rağmen girişimciler 

mevcut sektör ile ilişkisiz farklı sektörlere de yönelebilmektedirler. Böyle bir 
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durumda, yeni ve ilişkisiz bir sektöre yönelerek marka değeri oluşturulmasında 

girişimcinin ve girişimcilik faaliyetlerinin rolünün oldukça önemli olduğu aşikardır. 

Çalışma kapsamında, böylesi önemli bir süreci başarıyla yürüten yerel bir işletme 

incelenmiştir. 

2. GİRİŞİMCİ 

Girişimci, gerek günümüzde konuyla ilgili yapılan çalışmaların gerekse girişim 

faaliyetlerinin artması sonucunda popüler bir kavram haline gelse de bilinenin 

aksine, tarihsel gelişimi iktisadi düşüncenin ortaya çıktığı dönemlere kadar 

dayanmaktadır. Önceleri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan bireylerin, 

küreselleşme ile beraber zaman içerisinde çalışma algıları da değişmeye başlamıştır. 

Bu değişimin sonucunda bireyler gerek sosyal statü kazanmak gerekse başkalarının 

emri altında çalışmak yerine kendi sahip oldukları küçük, orta veya büyük çaplı iş 

kurma girişiminde bulunma arzusu içerisine girmişlerdir. İktisadi açıdan kalkınmada 

önemli bir yere sahip olan bu işletmelerin giderek artması ve bulundukları 

faaliyetlere göre nasıl tanımlanacakları sorunu gündemdeki yerini korumuş, bu denli 

köklü bir kavram olmasına karşın girişimci vegirişimciliğin tanımı konusunda 

literatürde tam bir fikir birliğine varılamamıştır. 

Başlangıçta girişimci, genel anlamda nihai noktada karar verici rolünü üstlenen 

ve işletmeye ilişkin işlevleri yerine getiren kişiler olarak ifade edilmiştir (Blaug’dan 

aktaran Alada, 2000: 47). Bu açıdan bakıldığında girişimci, sınırsız yetki imkanı olan 

işletme sahibi olarak değerlendirilebilmektedir.  

Girişimciliğe ilişkin ilk tanımlardan olan bir tanımda girişimci; belirsizlik 

içerisinde ticaret yapan verisk üstlenen kişi şeklinde ifade edilmiştir (Cantillon’dan 

aktaran Alada, 2000: 47). Tanımdan da anlaşılacağı üzere girişimci, işletmeye ilişkin 

kararlar almanın yanı sıra faaliyetler sonucunda kar elde edebilmekte veya aksine 

zarara da uğrayabilmektedir. Dolayısı ile bu noktada girişimci, risk üstlenen kişi 

olarak düşünülmektedir. 

Gartner’in (1985: 696) yapmış olduğu tanımda ise girişimci,  “yeni bir işletmenin 

kurucusu veya daha önce hiç olmadığı yerde yeni bir işe başlamış olan kişi” olarak 
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ifade edilmiştir. Bu tanım, çocukların, işletme kurucularından miras yolu ile kalan 

işletmelerin başlarına geçmelerinin girişimci olmaları için yeterli olmadığını 

göstermektedir.  

Girişimciye ilişkin başka bir tanım ise Schumpeter tarafından yapılmıştır. 

Schumpeter’e göre girişimci olarak nitelendirilen kişilerin daha önce yapılmamış 

olanı yapması, yenilikçi ve yaratıcı olarak ortaya bir şeyler koyması gerekmektedir 

(Schumpeter, 1934). 

Schumpeter’in tanımını diğer tanımlardan ayıran en belirgin özellik, girişimcinin 

yaratıcı olması gerektiğidir. Bir kişinin benzer işlerle ilgili işletme kurması, diğer bir 

ifadeyle olanı yapması, Schumpeter’e göre girişimcilik olarak 

değerlendirilememektedir. Son yıllarda hizmet sektörü içerisinde önemli bir yer 

tutan kahve odaklı satış yapan cafeler ile çok kısa bir zaman öncesine kadar her 

köşede açılan çiğ köfteci dükkanları bu konuya iyi birer örnektir. Bu ve bunun gibi 

durumlar taklitçiliği ön plana çıkarmasından ötürü girişimcilik olarak 

tanımlanamamaktadır. 

Günümüzde en yaygın olarak bilinen girişimcilik tanımına göre ise girişimci; 

“üretim faktörlerini (emek, sermaye vb.) bir araya getirerek ürün veya hizmet üretimi 

için gerekli faaliyetleri başlatan ve bu ürün veya hizmetleri belirli bir pazara sunan 

kişiler” olarak ele alınmaktadır (Say’dan aktaran Binks ve Vale, 1990). 

Görüldüğü gibi, literatürde birçok benzer tanım bulunmasına karşın girişimcilik 

üzerine kesin bir değerlendirme yapmak oldukça zordur. Yapılan tanımlar ışığında, 

genel olarak bir girişimci daha önce bahsedildiği gibi yeni bir iş fikri veya modeli 

ortaya koyan, riski üstlenen ve üretim faktörlerini bir araya getiren kişiler olmasının 

yanı sıra sektöre yön vermeyi başaran ve bulunduğu endüstriyi değişime 

sürükleyecek atılımlar yapan kişi veya kişiler olarak ifade edilebilir. 

2.1 Girişimcilik Ekolleri 

Girişimcilik kavramının ele alınmasında daha önce de söz edildiği gibi birçok 

farklı bakış açısı bulunmaktadır. Bu ayrışım sonucu olarak da Cunningham ve 

Lischeron tarafından, işletme ve yönetim biliminden esinlenerek girişimcilik ekolleri 
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veya girişimcilik okulları adı altında bir çalışma ortaya konulmuştur. Bu okullar 

girişimcinin özelliklerinden liderlik boyutuna, liderlik boyutundan klasik 

girişimcilik düşüncesine kadar altı farklı ekolde açıklanmaya çalışılmıştır.  

Cunningham ve Lischeron’a göre girişimcilik okulları aşağıda sıralandığı gibidir 

(1946: 46): 

1. Girişimciliğin "Büyük Kişi" Okulu 

2. Girişimciliğin “Psikolojik Özellikleri” Okulu 

3. Klasik Girişimcilik Okulu 

4. Girişimcilik Yönetim Okulu 

5. Girişimciliğin Liderlik Okulu 

6. İç Girişimcilik Okulu 

Genel olarak okulların ne ifade ettiği kısaca aşağıda açıklandığı gibidir 

(Cunningham ve Lischeron, 1991, 56): 

Büyük Kişi Okulu: Girişimciliğin doğuştan gelen bir içgüdü olduğu 

öngörülmektedir. 

Psikolojik Özellikler Okulu: Kişilik faktörlerine odaklanılmakta, girişimcilerin 

iş ve yaşama yönelik benzersiz değerleri ve tutumlara sahip olduklarına 

inanılmaktadır. 

Klasik Girişimcilik Okulu: Risk unsuru olan ve bazı yaratıcılık veya yenilikçilik 

gerektiren bir girişimi veya girişimin oluşturulmasını kapsamaktadır. 

Girişimcilik Yönetim Okulu: Yönetim biliminin etkisi altında olan bu yaklaşım, 

iş fırsatlarının ve yenilikçilik bilincinin yaratılmasını ve risk alma yönetimi vb. gibi 

yönetime ilişkin boyutları ele almaktadır. 

Girişimciliğin Liderlik Okulu: Yönetim biliminin liderlik kuramları etkisinde 

olan bu yaklaşıma göre, girişimcinin liderlik özellikleri üzerine odaklanılmaktadır. 

Ayrıca, yarattığı değer ve örnek olmasından söz edilmektedir. 
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İç Girişimcilik Okulu: Son olarak bu yaklaşımda, örgüt içerisinde yer alan 

girişimci bireylerin bir araya gelerek yeni bir şeyler ortaya koymasından söz 

edilmektedir. 

2.2 Girişimcilik Türleri 

Girişimciliğin oldukça geniş kapsamlı bir kavram olması ve farklı disiplinlerden 

etkilenmesi sonucu tek bir girişimci türünden söz etmek oldukça zordur. Bundan 

dolayı literatürde girişimcilik adına birçok sınıflandırma yapılmış ve yapılmaya 

devam etmektedir. Bu sınıflandırmalardan bazıları aşağıda yer verildiği gibidir. 

Bir sınıflandırmaya göre girişimciler; yenilikçi, taklitçi, temkinli ve drone 

girişimciler; bilişsel, rasyonel ve ampirik girişimciler; küçük ve büyük ölçekli 

girişimciler; iç girişimciler, ultra girişimciler, kadın girişimciler, solo operatör, aktif 

partnerler, yatırımcılar, meydan okuyucular, satın alıcılar, hizmet girişimcileri ve 

yaşam zamanlayıcıları olarak sınıflandırılmıştır (Havinal, 2009: 102-104). 

Benzer bir sınıflandırma; iç ve dış girişimci, kadın girişimciliği, sosyal 

girişimcilik, kamu ve özel sektör girişimciliği olarak yapılmıştır (Başar, Yeşiloğlu, 

2014: 38-48)  

Girişimciliğe ilişkin başka bir sınıflandırma; genç girişimci, sosyal girişimci, 

göçmen girişimci, kadın girişimci, ekolojik girişimci, dijital girişimci, kamu 

girişimcisi ve kurum içi girişimci olarak yapılmıştır (Dedeoğlu, 2016: 47-58). 

Görüldüğü üzere girişimciliğe ilişkin çok farklı sınıflandırmalar mevcuttur. 

Ancak bu sınıflandırmalar her ne kadar çok çeşitli olsa da genellikle karşılaşılan 

girişimcilik türleri; kadın girişimciliği, sosyal girişimcilik, iç girişimcilik, orijinal 

girişimcilik ve çevreci ya da eko girişimcilik türleridir. Bunlar kısaca aşağıda 

açıklandığı gibidir. 

Kadın Girişimciliği: Ev harici bir mekânda kendi adına kuruluşunu 

gerçekleştirdiği işletmede tek başına ve çalıştırdığı diğer kişilerle beraber çalışan ya 

da ortaklık kuran, kamu ve özel kuruluşlar ile etkileşim içinde olan, işletmenin 

geleceğine ilişkin planlar yapan, çalıştığı işten elde ettiği kazancı değerlendiren ve 
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işletmesi adına tüm riski üstlenen kadınların yürüttüğü girişimcilik türüdür (Soysal, 

2010: 90). 

Sosyal Girişimcilik: Henüz kavramsal olarak tam anlamıyla ifade edilememiş 

olmasına karşılık genel olarak, yenilikçi sosyal değer yaratan faaliyetler ya da sosyal 

refah sağlayan fırsatlar olarak ele alınan girişimcilik türüdür (Günlü, 2015, 30). 

İç Girişimcilik: İşletmede çalışan bireylerden birinin ya da daha fazla kişinin, 

diğer çalışanlara göre farklı düşünmesi, yaratıcı ve yenilikçi olması sonucunda 

işetme menfaati doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. Örgüt içerisinde 

herhangi bir sürecin iyileştirilmesini veya kolaylaştırılmasını sağlamak gibi örnekler 

verilebilir. 

Orijinal Girişimcilik: Girişimcilerin kendi hayal gücüne dayanarak ortaya 

koydukları iş fikirleri veya iş modellerinin bir sonucu olarak sıfırdan bir işe kalkışma 

sonucu ortaya çıkan girişimcilik türüdür (Cin ve Günay,2013: 11).  

Eko Girişimcilik: Bu girişimcilik türünde ise girişimcinin sadece kar elde etmeyi 

amaçlamadığı, bunun yanı sıra girişimcilik faaliyeti sonucunda çevreye olan 

duyarlılığının da etkisinin olduğu girişimcilik türüdür (Schuyler, 1998: 3). 

2.3  Girişimciliğin Özellikleri  

 Girişimci olarak nitelendirilen kişilerin belirli kalıplar içerisinde 

değerlendirilmesi pek mümkün değildir. Girişimci bireylerin davranışlarının 

altındaki nedenler üzerine yapılan araştırmalar sonucunda bu bireylerin sahip olduğu 

özellikler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Girişimci bireylerin sahip olduğu temel özellikler; kararlılık, iş bitiricilik, 

sorumluluk, güven, riski göze alma, planlılık, atılımcılık, çok yönlü olma, önderlik, 

uyumlu olma, sosyallik, adil olma, dürüst olma, tarafsızlık ve örnek olma şeklinde 

sıralanmaktadır (Başar, Yeşiloğlu, 2014: 79). 

Başka bir açıklamada girişimci bireylerin sahip olduğu özellikler; bağımsız 

olmaları, refahı ve bolluğu arzulayan kişiler olmaları, fırsatları kovalayan, yenilikçi, 



 
 

541 
 

şanslarına inanan, sezgilerine güvenerek hareket eden ve risk üstlenen kişiler 

olmaları biçiminde ele alınmıştır (Robinson’dan aktaran Korkmaz, 2000: 169). 

Başka bir tanımda ise iyi bir girişimcinin; hızlı karar alan, iyi gözlemci olan, 

yaratıcı, interaktif düşünebilen, güçlü sezgileri olan, ikili ilişkileri kuvvetli olan ve 

risk üstlenebilme gibi temel özelliklere sahip bir birey olduğu varsayılmaktadır 

(Durmaz, 2015: 12-13). 

Genel olarak girişimcilik üzerine yapılan tanımlamalardan da yola çıkarak iyi bir 

girişimcinin sahip olması gereken özellikler; 

 Vizyon sahibi olmak, 

 İyi bir lider ve yanı sıra iyi bir idareci olmak, 

 Olayları geniş perspektiflerde değerlendirebilmek, 

 Yaratıcı ve yenilikçi olmak, 

 Cesur olmak ve risk almaktan kaçınmamak, 

 Kendi işini yapma arzusu içinde olmak 

şeklinde sıralanabilir. 

2.4 Girişimciliğin Avantajları ve Dezavantajları 

Temelinde risk üstlenme gibi önemli bir unsurun yattığı girişimcilik 

faaliyetlerinin bir takım avantaj ve dezavantajlarından söz etmek mümkündür. 

Lambing ve Kuehl’e göre girişimciliğin avantajları aşağıda sıralandığı gibidir. 

(Arıkan’dan aktaran Bayraktar, 2008: 27-28): 

Özerklik: Bağımsız bir işe sahip olmak ve kişinin kendi adına çalışmış olmasıdır. 

Başarma Hissi: Yeni bir iş fikrinden kar elde etme düşüncesi başarma arzusunu 

güdülemektedir. Bunun sonucunda da girişimci, bir girişimde başarılı olunup 

olunmama sorumluğunun kendine ait olduğunun bilincindedir. 

Finansal Kontrol: Finansal sorumluluklarının kendi üzerinde olmasından dolayı 

girişimciler, ellerine geçen imkanları finansal karlılıkları üzerinde değerlendirme 

imkânı bulabilmektedirler. 
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Ayrıca bunlara ek olarak bir girişim sahibi olmak, saygınlığa, statü sahibi olmaya 

ve sosyal ilişkilerde gelişmelere de neden olmaktadır. 

Girişimciliğin dezavantajları ise başarısızlık sonucu ortaya çıkan hayal kırıklığı, 

beklenilenin aksine büyük miktarlarda kayıp (zarar) ile karşılaşma, göründüğünden 

çok daha büyük riskler üstlenme, belirsizlik ve baskı altında karar verme, yoğun ve 

tempolu çalışma, başka bir ifadeyle sosyal dengenin bozulmasına neden olabilecek 

çalışma temposu ile karşı karşıya kalma olarak sıralanabilmektedir (İşkur, 2013: 20). 

3. MARKA VE MARKA DEĞERİ YARATMADA GİRİŞİMCİNİN 

ROLÜ  

En genel ifadeyle marka, “bir ürünün benzerleri arasından fark edilmesine 

yarayan özellik” olarak ifade edilebilir (Akyuğlu, 2014: 3). 

Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) tarafından ise marka, "Bir satıcının malını 

veya hizmetini diğer satıcılarınkinden farklı olarak tanımlayan bir isim, terim, 

tasarım, sembol veya başka bir özellik" şeklinde tanımlanmıştır 

(https://www.ama.org, 05.10.2018).  

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere marka; ortaya koydukları ürün veya hizmetin 

kendilerine özgü olduğunu gösterebilmek adına işletmelerin olmazsa olmazı 

niteliğindedir.  

Markanın, işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayırmanın yanı sıra, 

ürün veya hizmete kimlik kazandırma ve rekabet gücünü arttırma gibi fonksiyonları 

da bulunmaktadır (Özgül, 2001: 3). 

Bu noktada marka, yalnızca bir sembol, şekil vb. gibi fiziksel bir unsur olmaktan 

öteye taşınmaktadır. Marka işletmeler için gerek tedarikçiler gerekse müşteriler 

açısından güven faktörünü oluşturan önemli bir unsurdur. Bu durumda markalaşmak 

veya marka değeri yaratmanınönemi işletme sahipleri diğer bir ifadeyle girişimciler 

tarafından kabul edilmektedir. 

Girişimciler, markanın getirdiği avantajların bilincinde olmakta ve işletme 

faaliyetlerini yerine getirirken bu hususu göz önünde bulundurmaktadır. 
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Girişimciler, marka değerinin oluşturulmasında yenilikçi, yaratıcı ve özgün olma 

çabası içerisine girmektedir. Bu çaba gerek ürün veya hizmet oluşturulmasında 

gerekse işletmeye özgü süreçlerde yapılan uygulamalarla ortaya konulabilmektedir. 

4. ARAŞTIRMA 

4.1  Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, belirli bir endüstride başarı elde etmiş olan işletme 

sahiplerinin benzer bir sektöre yatırım yapmak yerine ilişkisiz ve tecrübe sahibi 

olunmayan bir sektöre yönelmesinin nedenlerini ortaya koymak, ayrıca farklı 

sektörel yatırımlar içerisine girilerek başarı elde edilmesinde girişimcinin rolü ve 

girişimcilik faaliyetlerinin neler olduğunu incelemektir. Bu doğrultuda çalışmanın, 

bundan sonra bu tür girişimde bulunmak isteyen girişimcilere yol göstermesi 

açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. 

4.2 Araştırmanın Yöntemi   

Araştırmada örnek olay incelemesi yöntemi ve yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda, Bisquitte’in kurucu ortaklarından Alişan 

YILDIZ ve Bisquitte Genel Şube Sorumlusu Tarkan TURAN ile yüz yüze mülakat 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya konu olan organizasyonun merkezi Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

BisquitteMutfak&Cafe işletmesidir. Bu organizasyonun çalışmaya konu olarak ele 

alınmasında en temel neden işletme sahiplerinin daha önce gıda sektörü ile ilgili 

hiçbir tecrübe sahibi olmamalarına rağmen kısa sürede büyük başarı elde etmeleridir. 

Aşağıda Bisquitte organizasyonu hakkında genel bilgi paylaşılmaktadır. 

Bisquitte projesinin temelleri, 2009 yılında Alişan Yıldız ve Arda Galin’in bir 

araya gelmesi ile atılmıştır. Farklı sektörlerdeki ulusal ve uluslararası dev markaları 

yöneten ve İzmir’de gerçekleştirdiği yatırımlarla tanınan Yıldız ve Galin’in bu 

buluşmasından son derece lezzetli ve değerli bir marka doğmuştur. Yıldız Ailesi, 

bugün 90’ın üzerinde şubesi ile Türkiye’nin lider spor giyim zincirlerinden olan Yalı 

Spor’un sahibidir. Nike, Adidas, Puma, Converse başta olmak üzere, dünya 

markalarının Türkiye’deki en büyük perakende satıcısı olan Yalı Spor’da Alişan 
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Yıldız, uzun bir dönem yöneticilik görevini yürütmüştür. Arda Galin, 2006-2010 

yılları arasında Ralfteks AŞ’de yönetici-ortak olarak görev almıştır. Ralfteks, 2006-

2009 yılları arasında Abercrombie&Fitch ürünlerinin ithalatını yaparak bu markayı 

ülkemize kazandıran şirkettir. Aynı zamanda kendi bünyesinde bulunan Andy Wawa 

markasının da üretimini gerçekleştirmektedir. Alişan Yıldız ve Arda Galin, 

edindikleri bilgi birikimini, yeteneklerini ve deneyimlerini artık Bisquitte’e 

aktarmaya karar vererek restoran ve kafe işletmeciliğine ayrı bir soluk getirip renk 

katmış, başarılarla dolu bir geçmişten lezzet dolu bir geleceğe birlikte yürümeye 

başlamışlardır (http://bisquitte.com/kurumsal/,05.09.2018). 

BİSQUİTTE ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

Toplam Bisquitte Çalışan Sayısı: 273 Kişi  

Merkez Bisquitte Çalışan Sayısı: 21 Kişi 

Toplam Sahip Şube Sayısı: 12  

İşletme Sahiplerine Ait Şube Sayısı: 4 
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Franchise Şube Sayısı: 8  

Farklı sektörel yatırımlarda marka değeri oluşturulmasında girişimcinin rolü 

konusu çerçevesinde, çalışmaya konu olan organizasyonun başarı elde etmesinde 

girişimcinin karşılaştığı durumları ele alan ve farklı sektöre yatırım yapmanın 

temelinde yatan nedeni anlamaya ilişkin yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar aşağıda 

yer verildiği gibidir. 

1) Tekstil sektöründe başarılı olmanıza rağmen aynı zamanda gıda 

sektörüne de yatırım yapmanızın altındaki en büyük etken nedir? 

Mutfak işlerine olan kişisel ilginin varlığı. 

2) Bu sektöre yönelmenizdeki etkeni ne zaman ve nasıl fark 

ettiniz? Ön araştırma, hazırlık vb. bir çalışma yapıldı mı? 

Ortakla  bir araya geldiğimizde görüşme sırasında karar verdik, herhangi bir ön 

araştırma, hazırlık vb. yapmadan da uygulamaya geçtik. 

3) Sektöre giriş yapmadan önce kendinizi nerede 

konumlandırdınız? 

Oldukça fazla olan fastfood işletmelerinin varlığından dolayı ilk olarak sağlıklı 

fastfood üzerine girişimde bulunulabileceğini düşündük. Ancak, sektöre giriş 

yaptığımız andan itibaren bir yıl boyunca İzmir- Pınarbaşı’nda bulunan merkez 

binasında yapılan saha çalışmaları sonucunda, müşterilerden alınan geri 

bildirimlerin de etkisiyle beklenilenin aksine dünya mutfağına yöneldik. 

4) Şu anki sektörünüzde rekabetin yoğun olduğunu düşünüyor 

muydunuz? Evet ise hiç risk almaktan kaçınmayı düşündünüz mü? 

Sektöre ilk giriş yaptığımızda günümüzde bulunan rakiplerin bir çoğu yoktu. Bu 

yüzden başlangıçta rekabet çok yoğun değildi, ancak günümüz itibariyle oldukça 

yoğun bir rekabet ile karşı karşıyayız. Ayrıca risk almaktan kaçınmış olsaydık bugün 

Bisquitte adında bir markadan söz edilemezdi. 

5) Daha önceki sektörel deneyimleriniz tekstil sektörü üzerine, 

gıda sektöründe başarısız olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? 
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Her bir girişim faaliyeti elbette içerisinde başarısızlık riskini barındırır. 

Başarısızlık her zaman olasıdır, ancak bu durumu düşünerek hareket etmek 

girişimlerimize engel olacağı için hiç düşünmedik, fakat olası bir ters durumda ne 

yapacağımızı planladık. Bununla beraber,  her ne kadar planlı hareket ediliyor dahi 

olsa ülkemiz koşulları gereği plana uygun hareket etmekte her zaman birtakım 

sıkıntılar yaşanması mümkündür. 

Ayrıca, ticari bir girişimde önemli olan, müşterinin beklenti ve ihtiyaçları 

doğrultusunda hareket ederek onların beklentilerini karşılayan ürün veya hizmetler 

ortaya koymaktır. Bu noktada, doğru analiz ettiğinizde başarıyı elde etmek daha 

kolay olacaktır. Sonuçta daha önceleri kıyafet satılıyorken, şu anda yiyecek satılıyor, 

yarın ise başka bir şey satılmayacağının garantisi yok elbette.  

6) Markalaşma yolunda en çok zorlayan unsur ne oldu? 

Markalaşma yolunda yaşanılan en büyük zorluk, personel temini ve belirli bir 

standartta hizmet kalitesine sahip olunması için harcanan çaba olmuştur. Çalışanlar, 

müşteri ile en yakın temas kuran kişiler olduğu için markanın oluşmasında gülen 

yüzü temsil etmektedirler. Başlangıçta işgören devir hızının (turnover) oldukça 

yüksek olması belirli bir standartta hizmet vermede güçlük yaratmış, ancak zaman 

içerisinde daha profesyonel eğitimlerden geçirilerek şubelere dağıtılan çalışanların 

istenilen kaliteye ulaştıkları gözlemlenmiştir.  

Diğer önemli bir unsur ise markanın isminin akılda kalıcı ve kolay olması için 

gösterilen çabanın uzun zaman almasının ardından Arda Bey’in markette alışveriş 

yaparken keşfetmesi sonucu çözüme kavuşmuştur. 

7) Markanızı oluştururken sizi rakiplerinizden ayıran temel 

özelliğiniz nedir? 

Bizi rakiplerden ayıran temel özelliğimiz, uygun fiyata kaliteli hizmet sunarken 

müşterilerimizi işletmeden ayrılırken doymuş bir şekilde yolcu etmektir. Rakiplerin 

birçoğu artan fiyatlar karşısında porsiyonlarını küçültmeye giderek çözüm bulmaya 

çalışırken, Bisquitte ise artan fiyatlar karşısında porsiyonları da arttırma kararı 

vermiştir. 
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Ek olarak, mekân tasarımı (bütünüyle kişisel tasarımlar olması), menüde yer alan 

yiyeceklerin isimleri ve kendi deneyimlerimiz sonucu ortaya konan özel 

yiyeceklerde rakiplerimizden bir adım önde olmamızı sağlayan unsurlar olarak dile 

getirilebilir. Sadece işletmenin bir marka olması değil aynı zamanda özel olarak 

servis edilen ürünlerimizin de marka olması yönünde girişimlerimiz bulunmaktadır, 

amigos adlı ürünümüz buna örnek gösterilebilir. 

8) Markalaşma sürecinde profesyonel bir danışmanlık aldınız mı?  

Bu süreçte kim ya da kimler rol aldı? 

Herhangi bir profesyonel destek almadan bugünkü konumumuza geldik. Alişan 

Bey müşteri ilişkileri, pazarlama ve mekanların tasarımı ile, Arda Bey ise üretim ve 

finans kısımları ile ilgilenmektedir. 

9) Müşteri ilişkileri yönetimi anlamında ya da müşteri 

memnuniyeti konusunda ne gibi çalışmalar yapılıyor? 

İşletme sahibi olarak Alişan Bey müşteri talep ve beklentilerini karşılamak 

amacıyla vaktinin çoğunu şubelerde geçirir. Kimi zaman anket yolu ile kimi zaman 

da yüz yüze görüşerek beklentileri inceler. Her müşterinin isteklerini dinleriz, ancak 

hepsini uygulayamayabiliriz. Genel olarak diğer müşteriler tarafından da olumlu 

sonuçlar doğuracak talepleri gerçekleştirmeye gayret ederiz. 

10) Beklenmedik bir kriz karşısında nasıl harekete geçiliyor ? 

Örneğin, bir müşteri gıda zehirlenmesi şüphesiyle şikâyette bulunursa ki şu ana 

kadar bir müşteri haricinde hiçbir vaka ile karşılaşmadık, böyle bir durum karşısında 

müşteriden gelen şikâyet doğrultusunda müşteriyi arayarak öncelikle karşı taraf için 

yapılması gereken ne ise yapmaya çalışırız. Kendi tarafımızda ise sorunun gerçekten 

varlığını incelemek ve daha büyük sorunların önüne geçilmesi adına tüm 

süreçlerimizi analiz ederiz. 

11) İç müşteriye yönelik neler yapılıyor? 

İç müşteri olan çalışanlar için düzenli olarak eğitimler verilmekte, ayrıca anketler 

yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışanların beklentileri gerek 



 
 

548 
 

yüksek maaş politikasıyla gerekse sosyal etkinliklerle desteklenmektedir. Ayrıca, 

belirli bir dönem, personelin psikolojik açıdan desteklenmesi adına haftanın belirli 

günlerinde şubeye psikologlar davet edilmiş, ancak çalışanlar tarafından beklenen 

talebi göremeyince bu proje uygulamadan kaldırılmıştır. 

5. SONUÇ 

Günümüzde nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturan Y kuşağının önemli bir 

özelliği olan bağımsız olma arzusu, kendi işini yapma ve kendi işletmesini kurma 

düşüncesi hızla yaygınlaşmaktadır. Buna en somut örnek giderek artan ve her geçen 

gün yeni açılan işletme sayıları olmaktadır. Bireylerin kendi işinin patronu olma 

veya ortaya koyduğu yeni bir fikri sunma isteği içlerindeki girişimci ruhu 

tetikleyerek ön plana çıkartmaktadır. Bunun en belirgin örneği ise çalışmaya konu 

olan işletme sahipleridir. Bu kişilerin merak edilmesindeki en büyük etken, 

hâlihazırda bulundukları sektörde uzun süren çabaları sonucu elde ettikleri başarıya 

ve oluşturdukları marka güveninden yararlanmaya devam etmek yerine, daha önce 

hiçbir deneyim sahibi olunmayan gıda sektörüne yönelmeleridir. Bu yatırımın 

temelinde girişimcilik arzusunun yatmakta olduğu açıktır. Yeni bir iş kurma fikri ve 

kişisel ilgi alanlarını fırsata çevirerek marka olma yolunda çaba sarf etme girişimleri 

bunu göstermektedir. Yapılan görüşme sonucunda gerçek bir girişimcinin göstermiş 

olduğu davranışları sergiledikleri tespit edilmiştir. Girişimci olarak işletme sahibinin 

yapmış olduğu açıklamada; “Sonuçta daha önceleri kıyafet satılıyorken, şu anda 

yiyecek satılıyor, yarın da başka bir şey satılmayacağının garantisi yok elbette” 

ifadesi, sektör fark etmeksizin gerekli çaba gösterildiğinde her türlü başarının elde 

edilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca, marka 

oluşumunda girişimci bireylerin yaratıcılığının ve yenilikçiliğinin sonucu ortaya 

çıkardığı ürün veya hizmetlerin yerinin de öneminin oldukça fazla olduğu 

gözlemlenmiştir. Başarı elde etmenin arkasında yatan diğer bir unsur ise girişimcinin 

sürecin her noktasında yer alması, gerektiğinde müşteri ile birebir iletişime girmesi 

ve beklentilerini analiz ederek yorumlayabilmesidir.  

Çalışmaya konu olan girişimciler ile yapılan görüşmede, böylesi ciddi bir sektör 

değişiminin ancak gerçek bir girişimcilik ruhu ile mümkün olabileceği sonucuna 
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varılmıştır. Literatür taraması esnasında, sektörlerarası geçişe dair yapılan bir 

araştırmaya rastlanmadığından, çalışmanın bu düşüncede olan girişimcilere ışık 

tutacağı düşünülmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda araştırmacıların 

gerek yerel gerekse ulusal örneklere ulaşmaları konuya dair bilgi birikimin artmasına 

katkı sunacak ve farklı alanlarda girişimciliğin yaygınlaşmasına olanak sağlayarak 

anlaşılır kılacaktır. 
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Yeni Bir Siyasi Parti Tipolojisi:  
Korsan Parti ve İsveç Korsan Partisi Örneği1 

 
Rıfat Karakoç2 

Özet 
Küreselleşme olgusu ile birlikte partiler demokrasisi olarak da tanımlanan demokrasi 

anlayışında köklü değişim ve dönüşümler yaşanmakta ve bu değişim ve dönüşümler, 
seçmenlerden gelen taleplerin farklılaşması ile birlikte, siyasi parti örgütlenmelerinde 
önemli değişiklikler yaratmaktadır. Artık siyasi parti tiplerinin yerine getirdiği klasikleşmiş 
işlevler değişmiş ve küreselleşme olgusuna bağlı olarak yaşanan bu süreçte kendilerinden 
yeni ve farklı işlevler beklenen siyasi parti tipleri dünya siyasetinde yer almaya başlamıştır. 
Bu yeni parti tiplerinden biri de özellikle son yıllarda oldukça dikkat çeken ve başta farklı 
Avrupa ülkelerinde olmak üzere birçok ülkede yadsınamaz bir ilgi gören Korsan Parti’dir. 
Bu çalışmada; ilk olarak siyasi partiler-demokrasi ilişkisi, değişen siyasi parti 
örgütlenmesine koşut olarak ortaya çıkan ve bir “antiparti parti” örneği olan Korsan Parti 
örneği ele alınacaktır. Daha sonra ise İsveç Korsan Partisi; hedefleri, ilkeleri incelenecek 
ve farklı ülkelerdeki Korsan Parti örneklerinin mevcut durumları da karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilerek elde edilen bulgular sonuç olarak sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Siyasi Partiler, Korsan Parti, İsveç Korsan Partisi  
Jel Kodları: Z0, Z00 

 
A New Political Party Typology: 

The Cases of Pirate Party and Swedish Pirate Party  
Abstract 

Thanks to the phenomenon of globalization, there are radical changes and 
transformations in the concept of democracy, which is also defined as the democracy of the 
parties. These changes and transformations create significant alterations in political party 
organizations with the changing demands of voters. The classical functions of types of 
political parties change, and in this process that depends on the phenomenon of 
globalization, the types of political parties that are expected to be new and different from 
these types have begun to take place in world politics. One of these new types of parties is 
the Pirate Party, which attracts considerable attention in many countries especially in recent 
years, particularly in different European countries. In this study, firstly, the relationship 
between political parties and democracy, and an example of a Pirate Party which emerged 
in parallel to the changing political party organization and is an example of an “antiparty 
party” will be discussed. Then, the Swedish Pirate Party, its objectives, principles to be 
examined and the current situation of examples of Pirate Party in different countries will be 
evaluated comparatively.  

Keywords: Political Parties, Pirate Party, the Swedish Pirate Party 
Jel Codes: Z0, Z00 

  

                                                      
1Bu çalışmanın hazırlanmasında 1-4 Kasım 2017 tarihinde Isparta’da düzenlenen 15. 
Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’nda tarafımca sunulan “Dijital Çağda Siyasi Partilerin 
Değişen İşlevleri: Korsan Parti Örneği” başlıklı bildiri metninden faydalanılmıştır. 
2Öğr. Gör. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye, karakocrifat@hotmail.com 
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1. GİRİŞ 

Geniş kapsamlı bir tanımla; “içinde doğduğu ülkenin toplumsal formasyonunu 

muhafaza etmeyi, reformist olarak dönüştürmeyi, geliştirmeyi amaçlayan, amacına 

göre kısa, orta ve uzun vadeye dağılmış programları olan, programını belli bir siyasal 

ideolojiyle ya da farklı siyasal ideolojilerin eklemlenmesiyle, bir toplumsal sınıfın 

dünya tasavvurunu esas alarak oluşturan, programını hayata geçirebilmek için siyasi 

iktidarı kazanmayı hedefleyen, genel ve yerel seçimlerle bu hedefe ulaşmak için 

kitlelerin aktif ya da pasif desteğini sağlamaya çalışan, bu çalışmalarını toplumun 

farklı alanlarına koordineli olarak yayabilmek için merkezi, yerel ve yan örgütleri 

olan, ömrü –bazı istisnalar olsa dahi- kişilerin ya da karizmatik liderlerinin ömürleri 

ile sınırlı olmayan örgütler” (Özdemir ve Atılgan, 2012: 207) olarak tanımlanan 

siyasi partiler günümüz demokratik siyasal sistemleri için vazgeçilmez ve temel 

unsurlar olarak kabul edilmektedir. Günümüzde dünyanın hemen hemen bütün 

ülkelerinde ve yönetim şekillerinde siyasi partiler siyasal yaşamda yer almakta ve 

oldukça önemli işlevler üstlenmektedirler.  

Küreselleşme olgusunun yadsınamaz bir biçimde her alanda kendisini 

hissettirdiği çağımızda siyasi partilerin örgüt yapıları ve yüklendikleri işlevler de 

oldukça önemli değişiklikler ve dönüşümler geçirmişlerdir. Bu çerçevede klasik 

siyasi parti tipleri yerini yeni tip siyasi partiler alırken, toplumsal taleplerin 

çeşitlenmesi de partilerin işlevlerinin dönüşümünü sağlamıştır.  

Ortaya çıkan bu yeni siyasi parti tiplerinden dikkat çekici biri ise Korsan Parti 

tipolojisidir. Gelişen internet teknolojisi ve dijitalleşme eğilimleri ile birlikte ortaya 

çıkan bu parti tipinin en temel savlarından biri; günümüzde iletişimin yaygınlaşması, 

bilgiye erişimin ve yayılmasının kolaylaşmasının katılım ve demokrasiye oldukça 

önemli katkı sağlayacağı ve bu nedenle bu hususlar üzerindeki sansür ve 

yasaklamaların ortadan kaldırılmasının gerekliliğidir.  

İşte sayılan bu hususlarla birlikte bu çalışmada demokrasi ve siyasi partiler 

ilişkisi, değişen siyasi parti tipolojisi olarak Korsan Parti ve İsveç Korsan Partisi ele 

alınacaktır. 
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2. DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİLER 

Modern devlet düzeninde, devletin hem örgütlenme ve işleyiş tarzını belirleyen 

ve hem de kapsamı ve biçimleri benimsenen anayasal hukuk düzeninin niteliğine 

bağlı olarak değişebilmekle birlikte yerine getirmesi gerektiği kabul edilmiş olan 

işlevlerini meşru bir temel üzerinde gerçekleştirmesini sağlayan temel yönetim 

biçimi demokrasidir (Köker, 2006: 199). Demokrasinin modern versiyonu olan 

temsili demokrasi ise kitlelerin iradesini doğrudan ifade etmesini sağlayabilecek 

örgütlenme biçimlerinin oluşturulmasını gerektirir (Faulkner, 2014: 15). 

Günümüzde bu örgütlenme gerekliliğinin sonucu olarak siyasi partiler siyasal 

yaşamda yer almakta ve temsili demokrasilerin olmazsa olmaz unsurları olarak kabul 

edilmektedir. Başka bir deyişle; demokratik sistemde anayasal hukuki çatının çok 

partili siyasal hayatın oluşumuna elverişli olması zorunludur. Buna göre, toplumdaki 

değişik düşüncelerin açıklanabilmesi ve siyasal eğilimlerin siyasi partiler biçiminde 

örgütlenerek, serbest ve eşit bir yarışma ortamında iktidara aday olabilmesi gerekir 

(Atar, 2007: 69). Zira, kişiler siyasi parti örgütlenmesi içine girmeden, yani 

örgütlenmeden, ne denli bilinçli, özverili ve cesur olurlarsa olsunlar, toplum içinde 

siyasi bir güç oluşturamazlar (Aydoğan, 2006: 101). 

Sayılan bu esaslarla birlikte, çağımız siyasal hayatının başaktörleri olan (Tunaya, 

1980: 245) siyasi partilerin demokrasi için neden vazgeçilmez oldukları ise birkaç 

pratik nedene dayanır.  Bu nedenler şu şekilde sayılabilir (Sarıbay, 2001: 16-17):  

Bu sebeplerden ilki; demokrasinin, devleti yönetecek olanların serbest seçimlerle 

belirli bir dönem için halk tarafından seçimine dayanan bir yönetim şekli olmasıdır. 

Halkın tercihte bulunmasını kolaylaştırması ve etkin bir katılım göstermesi bir 

örgütün varlığına ihtiyaç duyar. Bu, aynı zamanda, karmaşık çoğul ve soyut yapıya 

sahip olan toplumun somut temsil edilme olanağını bularak demokrasinin hayata 

geçirilmesi demektir. İkinci sebep ise; yönetenler ile yönetilenler arasında seçimlerin 

dışında da sürekli bir etkileşimin varlığının, politik etki yaratacak düzeyde partileri 

ister istemez ön plana çıkarmasıdır. Son sebep ise; sağlıklı bir demokrasinin, çok 

büyük ölçüde yurttaşlık kültürünün oluşmasına, gelişmesine ve pekişmesine bağlı 

olmasıdır. Bunun için, halkın kendi kendini yönetme pratiğini edinmesi, kuralları ve 
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değerleri içselleştirmesi zorunluluğu vardır ki, partiler böyle bir ortamın sağlayıcıları 

ve en meşru kanallarıdır. 

Sayılan bu sebeplerden sonra kesin olarak denilebilir ki; demokrasi gerçek 

anlamda var olabilmek ve yaşayabilmek için siyasi partilere ihtiyaç duymaktadır. Bu 

durum siyasi partilerin demokratik siyasal sistem için tam manasıyla bir olmazsa 

olmaz koşul olduğunu da göstermektedir. Partilerin bu denli önemli bir role sahip 

olmaları onların siyasal yaşamda oynadıkları rolün ve yerine getirdikleri işlevlerin 

önemini ortaya koymaktadır. Ancak bu işlevler doğal olarak zamanın ruhuna uygun 

biçimde değişmekte ve farklılaşmaktadırlar (Karakoç, 2018: 240-241).  

3. BİR ANTİPARTİ PARTİ TİPİ: KORSAN PARTİ 

Günümüzde hemen hemen bütün toplumlarda çeşitli adlar altında iktidar 

mücadelesi veren partiler bulunmaktadır. Bu partilerin örgüt yapıları, ideolojileri, 

sistem içindeki işleyişleri, sisteme karşı takındıkları tavır, toplumsal tabanları ve 

etkinlikleri her ne kadar birbirinden farklı olsa da siyasi parti olgusu çağdaş 

toplumların temel niteliklerindendir (Dursun, 2004: 249). Bu nedenle siyasi partiler, 

modern politikanın işleyişinde çok önemli bir yere sahiptirler. Bu anlamda, siyasal 

sistemleri ne olursa olsun, siyasi partiler, kamuoyunun toplumsal sorunlar karşısında 

bilinçlenmesine, kamuoyu oluşmasına, toplumdan gelen istek, dilek ve beklentilerin 

siyasi kararların alındığı merkezlere iletilmesinde önemli aracılık görevleri ve bunun 

gibi birçok işlevi üstlenmektedirler (Öztekin, 2001: 75). Bununla birlikte geçen 

yüzyıl içinde tarihsel ve toplumsal şartların değişimi, doğal olarak partileri de 

etkilemiş ve değiştirmiştir. Bu çerçevede partileri değişen özellikleriyle açıklamaya 

yönelik farklı kriterlere göre tipolojiler geliştirilmiştir. Bu nedenle bu tipolojilerin 

yansıttığı özelliklerin sabit ve verili olmadığını unutmamak gerekir. Çağdaş siyasi 

parti çalışmalarında mevcut sınıflandırmaların günceli, toplumsal ve tarihsel 

değişimleri ne kadar karşıladığı tartışılmakta ve yeni tipolojiler üzerine 

çalışılmaktadır (Özdemir ve Atılgan, 2012: 216). Sayılan bu işlevlerle birlikte 

değişen ve teknolojinin büyük bir atılım gösterdiği çağımızda siyasi partilerin 

işlevlerinde ve tipik özelliklerinde değişimler de kaçınılmaz olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çerçevede yukarıda sayılan siyasi partilerin bu klasik işlevlerine ek 
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olarak günümüz küreselleşme ve teknolojideki gelişim anlayışına paralel yeni 

işlevler de eklenmektedir. Bu noktada alışılagelmiş siyasi parti tipolojilerinin yanı 

sıra yeni siyasi parti tipleri de ortaya çıkmaktadır. Bu yeni parti tiplerinden biri de 

çalışma kapsamında ele aldığımız ve bir antiparti parti3 özelliği gösteren Korsan 

Parti’dir. Korsan parti; internet üzerinden örgütlenen ve insan hakları, gözetim, 

şeffaflık, bilgi özgürlüğü, kişisel verilerin korunması, özgür yazılım, özgür toplum 

ve telif hakları konularında çalışmalar yürüten bir hareket olarak kendisini 

tanımlayan bir siyasi parti tipidir.  

Günümüzde çok hızlı bir ilerleme kaydeden internet teknolojisi yeni bir 

sosyalleşme alanı oluşturmuş ve oldukça önem kazanmıştır. Kazandığı bu önem 

günümüz ekonomik sisteminin özü gereği önem kazanan her ürün gibi interneti de 

ticarileştirmiştir. Bu ticarileşmeyle birlikte internetin sağlayabileceği olanakların 

sınırlandırılmaya başladığı fikri dünyanın çeşitli yerlerinde dikkat çekmeye 

başlamıştır. Bu konuyu siyasal mücadele alanı haline getiren ilk örgütlü siyasal yapı 

ise; İsveç Korsan Partisi olmuştur (Kavoğlu, 2013). Parti ilk olarak 2006’da 

kurulmuş ve kendisinin baskı ve sansürden arınmış daha iyi bir dünya için çalıştığı 

iddiasıyla, günümüzde iletişimin, bilgiye erişimin ve bilginin yayılımının oldukça 

basit olduğunu ve bu durumun da katılım ve demokrasi için oldukça faydalı olacağını 

ifade etmiştir.  Partinin savunduğu hususlardan bir diğeri olan; açık erişim ve bilgiye 

erişimin sınırlandırılmamasının altında ise bilginin paylaşıldıkça çoğalacağı 

düşüncesi bulunmaktadır. 

İsveç Korsan Partisi 2009’da Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimlerde %7.1 

oy toplamış ve İsveç’in Avrupa Parlamentosu’ndaki 18 sandalyesinden birini 

kazanmıştır (theguardian.com, 2009). Bu seçimler ayrıca ilk kurulduğunda 35 bin 

taraftara sahip olan partinin 200 bin civarında oya ulaştığının da göstergesi olmuştur 

(ntv.com.tr, 2009). Partinin en önemli özelliği; devlet yönetiminde şeffaflığın yanı 

sıra telif hakları ile korunan internet içeriklerine serbest erişimin sağlanmasını 

istemeleridir. Yani; internetten film ve müzik indirmeyi yasaklayan telif hakları ve 

                                                      
3Antiparti Parti: Parlamenter uzlaşmayı reddederek ve popüler hareketliliğe önem vererek 
geleneksel parti politikalarına meydan okuyan partiler (Heywood, 2007: 382). 
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patent gibi kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılmasını savunmaktadırlar. 

Kısıtlamaların kaldırılması ile internetin en büyük kamu kütüphanesi haline 

geleceğini belirten Korsan Parti yetkilileri, ilaç patentlerinin de başta üçüncü dünya 

ülkeleri olmak üzere pek çok insanın ölümüne sebep olduğunu ileri sürmektedirler. 

İlaç gelirlerinin çoğunlukla hükümetler tarafından sağlandığını, ilaç şirketlerinin ise 

kazandıklarının çok daha azını araştırmaya ayırdıklarını ve bu durumda patent 

haklarının kaldırılması ile hükümetlerin ilaç araştırmalarının finanse edilmesi için 

şirketlere çok daha fazla kaynak verebileceği önerisi ile ortaya çıkmışlardır (Yazgan, 

2009).  

İlke ve hedeflerinin diğer siyasi parti tiplerinin ilke ve hedefleri ile benzerlik 

göstermemesi ve örgütlü bir yapıya sahip olmaması gibi özellikleri bakımından ilgi 

çekici olan Korsan Parti tipi başta; İsveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 

İngiltere, İtalya olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinde bulunmaktadır. 

Ülkelerin kendi siyasal koşulları ve hukuk kuralları çerçevesinde Korsan Parti tipine 

yönelik değerlendirme ve eleştiriler de farklılık göstermektedir. Ancak genel 

anlamda Korsan Parti örgütlerinin hemen tüm ülkelerde diğer siyasi partilerin 

programlarında daha ön planda bulunan sağlık, eğitim, ekonomi gibi konulardan 

daha çok bilgiye erişim hakkının engellenmesi, iletişimin yaygınlaştırılıp 

serbestleştirilmesi, bilgiye ücretsiz erişim, ücretsiz iletişim, bilginin serbest dağılımı, 

özgür ve gözetimsiz toplum, gibi konuları daha önde gördüğü açıktır.4  

3.1. İsveç Korsan Partisi  

Korsan parti tipolojisinin ilk örneği olarak 2006 yılında kurulan İsveç Korsan 

Partisi kendisinden sonra diğer ülkelerde kurulacak Korsan Parti örgütlenmelerine 

temel teşkil etmiş ve örnek olmuştur. Parti katıldığı 2014 İsveç genel seçimlerinde 

yüzde 0.43, Eylül 2018’de yapılan genel seçimlerde ise bu oranı daha düşürerek 

yüzde 0.11 oy alabilmiş (data.val.se, 2018) ve İsveç Anayasası’nın ilgili hükümleri5 

                                                      
4 Bk. http://www.piratpartiet.se/principprogram  
5 İsveç Anayasası’nın üçüncü bölümü 7. maddesince bir siyasi partinin parlamentoda temsil 
edilebilmesi için ülke genelindeki oyların yüzde 4’ünü alması gerekmektedir. Bununla birlikte parti bu 
orana ulaşamamış olsa dahi bir seçim bölgesindeki oyların yüzde on ikisini alırsa o seçim bölgesine 
ayrılmış sandalyelerde temsil hakkını elde edebilmektedir (riksdagen.se, 2018). 
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gereğince parlamentoda temsil şansını yakalayamamıştır. Bu kadar düşük oy 

oranlarına sahip olan Korsan Parti’nin yarattığı etki ise oldukça büyük olmuştur. 

Diğer siyasi partilerin ortaya koydukları politikalardan oldukça farklı politikalara 

sahip olan İsveç Korsan Partisi kurulduğunda “normal” bir parti olarak 

değerlendirilmemiş, savunduğu; internet bağımsızlığı ve sansürün kaldırılması gibi 

ilkeler dikkat çekmiştir. Parti dikkat çekici bir gelişmeye de imza atmış, internette 

veri paylaşımını “Kopimizm” adında bir din olarak devlete resmi din olarak kabul 

ettirmişlerdir (Öymen, 2015). 2010 yılında İsveç Korsan Partisi’nin gençlik kolu 

tarafından kurulan ve üç bin takipçiye ulaşan, adını da “copy me” ifadesinden alan 

Kopimizm, daha önce iki kez resmi din olarak onaylatılmak istenmesine karşın 

reddedilmiş, ancak kilise, dua ve ayin sistemlerini netleştirmelerinin ardından onay 

almış ve resmi din olarak İsveç hükümeti tarafından kabul edilmiştir 

(hurriyet.com.tr, 2012). 

Farklı örgütlenme yapısı ve diğer siyasi partilerin ilke ve hedefleri ile benzerlik 

göstermeyen ilke ve hedefleri bakımından ilgi çekici olan İsveç Korsan Partisi’nin 

ilke programında esas olarak; bilgiye erişim hakkının engellenmesi, iletişimin 

yaygınlaştırılıp serbestleştirilmesi, bilgiye ücretsiz erişim, ücretsiz iletişim, bilginin 

serbest dağılımı, özgür ve gözetimsiz toplum, patent ve telif haklarında reform gibi 

hususların bulunduğu görülmektedir. Sayılan bu temel hususlardan sonra yine 

partinin ilke programında bakıldığında dikkat çekici şu hususların bulunduğu 

görülmektedir (piratpartiet.se, 2018):   

 Dünyada yaşanan bilgi teknolojisi devrimi, iletişimi oldukça kolay hale 

getirmiş, kültürel ve ekonomik ilerlemelere katkı sağlamıştır. Yaşanan bu 

gelişmeler ve teknolojik kazanımlar Korsan parti tarafından dünyadaki 

yaşanacak değişim için bir sıçrama tahtası olarak görülmektedir. Bu 

çerçevede Korsan Parti; özgür iletişimin katılım ve demokrasiyi 

güçlendireceğini ve şeffaflığın gelişeceğini, bilgiye ücretsiz erişimin 

bireylerin eğitimine katkı sağlayacağını, özgür iletişimin kültürün 

gelişmesini ve diğer kültürlerle ilişkisini kolaylaştıracağını savunmaktadır.  
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 Parti, gelişimin önünde engel olan bazı güçlerin bulunduğunu, gözetim ve 

baskının özgürlüklerini kısıtladığını, bunun da demokrasiyi ve bilginin 

özgürce yayılmasını tehdit ettiğini, devletler tarafından yapılan izleme ve 

kişisel gizliliğe yönelik ihlallerin engellenmesi gerektiğini, patent, telif 

hakları ve diğer fikri tekellerin inovasyonu ve gelişmeyi engellediğini, 

özellikle ilaç endüstrisindeki patentlerin yoksul ülke insanları için büyük 

sorunlar ortaya çıkardığını bu durumun  zengin ülke insanlarının bu ilaçlara 

kolaylıkla ulaşırken yoksul ülke insanlarının bu ilaçlardan mahrum 

kalmalarına sebep olduğunu savunmaktadır.  

 Telif haklarına ilişkin düzenlemeler, serbest dolaşımı ve kültürün 

paylaşımını engellemektedir. Bu konuda tekel olan şirketler özellikle dosya 

paylaşım sitelerini takip etmekte ve bu sitelerin ihlal yapılmadığı 

durumlarda dahi kapatılmasını sağlamaktadır. Bu durum da bilginin serbest 

yayılmasını engellemektedir. Bu nedenle Korsan Parti, ticari olmayan 

amaçlar için kültürel paylaşımların suç unsuru haline getirilmemesi 

gerektiğini savunmaktadır. 

 Korsan Parti tüm insanların eşit ve aynı haklara sahip olduğunu ve etnik 

köken, engellilik, cinsiyet, din, siyasi görüş veya cinsel tercihlerin bu 

durumu etkilememesi gerektiğini savunmaktadır. Bu çerçevede çeşitlilik ve 

farklılıkların demokrasiyi güçlendireceğini, bununla birlikte güçlü bir 

demokrasinin yasa önünde eşitlik, düşünce özgürlüğü, baskın özgürlüğü ve 

özgür seçimlere de ihtiyaç duyacağını savunur. Siyasi kararların ait oldukları 

seviyede alınmasını, açıklık, şeffaflık, denetlenebilirlik ilkelerinin 

uygulanmasını savunmaktadır. 

 Kişisel gizliliğin korunmasına özen gösterilmeli, gizliliğin ihlali ve 

gözetime tabi tutulma ancak ciddi suç şüphesi durumunda belirli 

değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. Bu çerçevede sabit ya 

da mobil telefon konuşmaları, e-posta yazışmalarının gizliliği ihlal 

edilmemelidir. 

 Bilgi, herkese aittir ve tarih boyunca sayısız insan tarafından yapılan 

analizler, deneyler, keşifler ile ortaya çıkmıştır. Bilgi bir kişi ya da grubun 
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tekelinde olmamalı ve insanlığın ortak kaynağı haline gelmelidir. Bu 

nedenle herkesin bilgiye serbestçe ulaşması sağlanmalıdır. Fikri mülkiyet 

ise bilginin özgürlüğü ve serbestçe ulaşılmasını engellemektedir. Devletler 

sahip oldukları arşiv ve koleksiyon örneklerini mümkün olduğunca 

erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Teknolojik gelişme, katılımı ve bilgi 

alışverişini kolaylaştırmaktadır. Özellikle internet teknolojisinin gelişimi 

yakın dönemde katılım kültürüne oldukça önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bununla birlikte teknolojik gelişme olumlu ve olumsuz yönleri olan bir 

etkendir. Korsan parti bu gelişmede olumsuz yönleri değiştirmeye, olumlu 

fırsatları değerlendirmeye ve insani, kültürel ve sosyal bir büyümeye 

inanmaktadır.  

 Her alanda açıklık ve şeffaflık sağlanmalıdır. İfade özgürlüğü tam olarak 

sağlanmalı ve internetteki ağ iletişimi başta olmak üzere tüm iletişim araçları 

etkin ve özgür bir biçimde kullanılmalıdır. 

4. SONUÇ YERİNE 

Siyasi partilerin işlevleri oldukça geniş bir yelpazede çeşitlenmektedir. Bu 

işlevler, partilerin içinde bulundukları toplumların ekonomik, siyasi, sosyal, tarihsel 

vb. koşulları eliyle şekillenmektedir. Örneğin; işsizlik, yoksulluk, sağlık koşullarının 

iyileştirilememesi gibi temel sorunların belirli düzeyde çözüme ulaştığı toplumlarda 

vatandaşların siyasi partilerden beklentileri de farklılaşmış ve örneğin internet 

hızının daha da gelişmesi yahut yine internet üzerindeki yasakların kaldırılması, veri 

paylaşımın serbestleştirilmesi gibi talepler de partilerden beklenen işlevler arasına 

girmiştir. Korsan Parti’nin ilk örneğinin bulunduğu İsveç, hemen her zaman dünya 

ülkeleri arasında refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerin ilk sıralarında yer 

almaktadır. Hemen hemen tüm temel toplumsal sorunların, işsizlik, ekonomik 

sorunlar, yoksulluk vs. gibi olumsuzlukların oldukça önemli düzeyde çözümlendiği 

bu ülkede seçmenlerin ilgilendikleri konular da farklılaşmış ve gelişmekte olan veya 

az gelişmiş ülkelerdeki insanların öncelik sıralamalarında ilk sıralarda yer 

bulamayacak olan konularla ilgilenmeye başlamışlardır.  Bu çerçevede Korsan Parti 

oluşumunun bu ülke örneğinde göz ardı edilemeyecek başarısı önemlidir ancak 
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sayılan temel sorunların aşılamadığı ülkelerde ilgi görmesini beklemek pek de doğru 

olmayacaktır (Karakoç, 2018: 250).  

Farklı ülke örneklerine bakıldığında ilk olarak İsveç’te kurulan Korsan Parti’nin, 

günümüzde dünyanın altmış yedi ülkesinde kurulmuş ve siyasal yaşama katılmış 

olduğu görülmektedir. Farklı ülkelerde kurulan bu Korsan partiler kendi aralarında 

“Pirate Parties International” adında bir birlik oluşturmuş ve bir anlamda dünya 

çapında bir örgütlenmeye de girmişlerdir (pirate-parties.net, 2018).  

Dünya çapında ilgiyle izlenen Korsan Parti hareketi, İsveç’te önemli 

sayılabilecek bir başarıya imza atmış ve Avrupa Parlamentosu’nda temsil hakkı 

kazanmıştır. Sonrasında yine bir diğer başarılı örnek olarak Almanya’daki Korsanlar 

verilebilir; Korsanlar, Almanya seçimlerinde elde ettikleri başarı ile de AP saflarında 

Almanya’yı temsil etmişlerdir. 

Bir diğer Korsan Parti örneği olan İzlanda Korsan Partisi, 29 Ekim 2016 tarihinde 

yapılan İzlanda genel seçimlerinde yüzde 14.5 oy alarak üçüncü parti olmuştur. 

Ancak geçtiğimiz dönem 3 olan meclisteki koltuk sayısını 10’a çıkartarak başarısını 

arttırmıştır. Anketlerde çok daha fazla oy oranına sahip görünen İzlanda Korsan 

Partisi, genç seçmen kitlesinin sandığa gitmemesinden dolayı aldığı bu oy oranıyla 

yine de dünyadaki tüm Korsan hareketlerini heyecanlandırmayı başarmıştır. 246.515 

seçmenin bulunduğu İzlanda’da oyların yüzde 14,5’ini alan İzlanda Korsan 

Partisi’nin seçim vaatleri ise; herkese ücretsiz sağlık sigortası sistemi, her vatandaşın 

mecliste söz hakkı sahibi olabilmesi için kanun önerisi sunabilmesi, her İzlandalı 

tarafından kabul edilmiş bir anayasa, internete bilgiye erişimde tam özgürlük ve 

şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, herkes için adil bölüşüm ve birçok ticari ve 

uluslararası ortağı ortaya çıkaran NSA sızıntılarını ortaya çıkartan Edward 

Snowden’a İzlanda’da irtica statüsü verilmesi gibi oldukça dikkat çekici başlıklardan 

oluşmuştur (korsanparti.com, 2018). 

Türkiye’de de 2009 yılında Korsan Partisi kurulmuş ve İsveç örneğindeki gibi 

Türkiye’de ücretsiz iletişim, kişisel verilerin korunması ve internet yasaklarının 

kaldırılması, iletişimin yaygınlaştırılıp serbestleştirilmesi, bilgiye ücretsiz erişim, 
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bilginin serbest dağılımı gibi konular üzerine belli hedeflere sahip bir yapı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak Korsan Parti’nin Türkiye’deki hukuki durumuna 

bakıldığında; 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 36. maddesi6 ve 2839 sayılı 

Milletvekili Seçim Kanunu’nun 39. maddesi7 hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; 

başarı şansının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu hükümlerden 

sonra bir değerlendirme yapıldığında; her ne kadar oldukça farklı bir tip olarak 

karşımıza çıksa da Türkiye’de Korsan Parti’nin diğer ülke örneklerinde olduğu gibi 

bir siyasi parti olarak görülemeyeceği8 ve siyasi partiden ziyade bir sivil toplum 

kuruluşu9 olarak değerlendirilebileceğini söylemek daha doğru olacaktır (Karakoç, 

2018: 251). 

KAYNAKLAR 

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu,       

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2820&MevzuatIliski=0

 &sourceXmlSearch= , (01.03.2018). 

2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu,       

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2839&MevzuatIliski=0

 &sourceXmlSearch=, (01.03.2018). 

ATAR, Y. (2007), Türk Anayasa Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Mimoza 

Basım, Konya. 

AYDOĞAN, M. (2006), Küreselleşme ve Siyasi Partiler, Umay Yayınları, İzmir. 

                                                      
6“Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en 
az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde grubu bulunması şarttır.” 
7“Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli 
oyların %10'unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. Bir siyasi parti listesinde yer 
almış bağımsız adayların seçilebilmesi de listesinde yer aldığı siyasi partinin ülke genelinde 
ve ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde yüzde onluk barajı aşması ile 
mümkündür.” 
8Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca faaliyette olan siyasi partiler listesi açıklanmış ve 
Korsan Parti 19.07.2018 tarihinde güncellenmiş haliyle 84 siyasi partinin bulunduğu listede 
bulunmamaktadır (yargitaycb.gov.tr, 2018). 
9Benzer bir görüş için bk. Serge Embacher, “Avrupa’da Sivil Toplum ve Sosyal Demokrasi”, 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/08060.pdf 



 
 

562 
 

DURSUN, D. (2004), Siyaset Bilimi, 2. Basım, Beta Basım Yayım Dağıtım, 

İstanbul. 

FAULKNER, N. (2014), Marksist Dünya Tarihi Neandertallerden Neoliberallere. 

(Çev. T. Öncel), Yordam Kitap, İstanbul. 

HEYWOOD, A. (2007), Siyaset, (Ed. B. Kalkan), Adres Yayınları, Ankara. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/isvecte-dosya-paylasimi-artik-resmen-din- 

  19611825, (10.09.2018). 

http://www.piratpartiet.se/principprogram/, (10.09.2018). 

http://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-

sweden-160628.pdf , (21.09.2018) 

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html,  (20.09.2018) 

https://korsanparti.com/dunya-siyasetinde-yeni-bir-soluk-korsan-parti,(10.09.2018) 

https://korsanparti.com/manifesto/, (10.09.2018). 

https://pirate-parties.net/, (10.09.2018). 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/korsanlar-apye-girdi,zx5oQWJn5kafDKj3C9Sm-w,

  (10.09.2018). 

https://www.theguardian.com/technology/blog/2009/jun/08/elections-pirate-party-

sweden (10.09.2018). 

https://www.yargitaycb.gov.tr/sayfa/faaliyette-olan-siyasi-

partiler/documents/Spartiler19072018.pdf , (21.09.2018) 

KARAKOÇ, R. (2018), “Dijital Çağda Siyasi Partilerin Değişen İşlevleri: Korsan 

Parti Örneği”, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Kent-Siyaset, (Ed: E. Akman, N. 

Negiz, Ç. Akman, H. M. Kiriş), Detay Yayıncılık, Ankara, 239-252. 

KAVOĞLU, S. (2013), “Teknolojik Değişimin Siyasal Alana Yansımaları:  

İsveç Korsan Partisi Üzerinden Bir Araştırma”, İletişim ve Diplomasi, S:1, 115-128. 



 
 

563 
 

KÖKER, L. (2006), “Seçim Sistemleri ve Siyasi Çoğulculuk Demokratik Meşruluk 

Açısından Bir Değerlendirme” Anayasa Yargısı, C:23, 199-210. 

ÖYMEN, E. E. (2015), “Korsan Parti’den İktidar”,     

https://www.dunya.com/kose-yazisi/korsan-partiden-iktidar/24501, (10.09.2018) 

ÖZDEMİR, E., ATILGAN, G. (2012), “Siyasi Partiler”, Siyaset Bilimi, Kavramlar, 

İdeolojiler Disiplinler Arası İlişkiler, (Haz. G. Atılgan, A. Aytekin), 2. Basım, 

Yordam Kitap, İstanbul, 207-219. 

ÖZTEKİN, A. (2001), Siyaset Bilimine Giriş, 3. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 

SARIBAY, A. Y. (2001), Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, Alfa Basım 

Dağıtım, Ankara. 

TUNAYA, T. Z. (1980), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 4. Basım, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul. 

YAZGAN, H. (2009), “Korsan Parti’nin Avrupa Parlamentosu Zaferi”, Ankara 

Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi e-bülten, 

S:12.http://bultenler.ankara.edu.tr/dergiler/49/850/sayi850.pdf, (10.09.2018).



 
 

564 
 

  



 
 

565 
 

Optimization of Empty Container Repositioning in Liner 
Shipping 

 
Hüseyin Gençer1, M. Hulusi Demir2 

Abstract 
The imbalances in world trade also affect container traffic and lead to large differences 

in import and export rates of many locations. As a consequence of this, the surplus containers 
are repositioned to locations where they are required. This causes extra costs for the 
container shipping companies. Therefore, one of the main objectives of all shipping 
companies is to reduce empty container repositioning (ECR) costs. Since empty ECR 
decisions involve too many parameters, constraints and variables, the plans based on real-
life experiences cannot be effective and are very costly. For this purpose, this study 
introduces two mathematical programming models in order to make ECR plans faster, more 
efficient and at the lowest cost. The first mathematical programming model developed in this 
study is a mixed-integer linear programming (MILP) model and the second mathematical 
programming model is a scenario-based stochastic programming (SP) model which minimize 
the total ECR costs. Unlike the deterministic model, the SP model takes into account the 
uncertainty in container demand. Both models have been tested with real data taken from a 
container shipping company. The numerical results showed that, in  a reasonable 
computational time, both models provide better results than real-life applications of the 
shipping company.  
Key Words: Empty Container Repositioning (ECR), Mathematical Programming, 
Container Logistics  
JEL Classification Codes: C61, L91 

1. INTRODUCTION 

A large part of international trade is carried out by maritime transportation. 

Because container ensures safe, comfortable and intermodal transportation 

opportunities, container transportation is one of the most preferred type of cargo 

transportation for long distances in international trade and maritime transportation. 

A very large proportion of the world container fleet is used in liner shipping which 

is the backbone of container shipping. The imbalances in the worldwide trade affect 

the container traffic directly and cause imbalances in the number of containers in 

many locations. In other words, export dominant locations have deficits in terms of 

number of containers and import dominant locations do surpluses. As a consequence, 
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surplus containers should be repositioned as empty to the locations where they are 

required.  

Figure 1 shows the estimated containerized cargo traffic on major trade lines in 

2015. As can be seen, there are a lot of exports of containerized cargo from Asia to 

Europe. Conversely, the imports to Asia from Europe are not even half of this rate. 

In this regard, the following comment can be made: Approximately one of the two 

20dv full containers going from Asia to Europe, will not be used after the containers 

have been unstuffed. On the other hand, containers are required in Asia to meet the 

demand for exports. Hence, the empty containers, which are not required in Europe, 

are transported back to the locations in Asia.  

 

Figure 1. Containerized cargo flows on major trade routes in 2015 (in million 

TEUs) (Source: UNCTAD, Lloyd’s List, Statista) 

As can be seen in Figure 1, a similar imbalance exists in the containerized trade 

between Europe and North America, and Eastern Asia and North America. A similar 

trade imbalance on the main routes is still present today. Empty containers that are 

held in storage, handled and repositioned due to trade imbalances lead to extra costs 

for the container liner carriers. More clearly, while the liner carriers make money by 

carrying full containers, they spend money for the repositioning of empty containers. 

According to many experts, the total empty container repositioning (ECR) costs 

exceed 20 billion dollars annually. Therefore, one of the main objectives of all 

shipping companies is to reduce the repositioning costs of empty containers. 

The decision-making process for ECR is a very complex structure involving 

many factors which are in continuous contact with each other. Thus, decisions taken 
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on the basis of past and intuitive experiences cannot be very efficient. For that 

purpose, this study introduces two mathematical programming models in order to 

make ECR plans faster, more efficient and at the lowest cost. The first mathematical 

programming model developed in this study is a mixed-integer linear programming 

(MILP) model and the second mathematical programming model is a scenario-based 

stochastic programming (SP) model which minimize the total ECR costs. Besides 

the various objectives and constraints in the real-life applications, SP model also 

takes into account the uncertainty of container demand in the locations. 

2. LITERATURE REVIEW 

The issue of container imbalances has been a point of interest in the academic 

world as well. Many researchers have addressed this issue from different aspects. 

Most of the studies in the literature focus on the optimization of ECR resulting from 

container imbalances and aim to find the optimum empty container distribution plan. 

The vast majority of optimization models developed in the literature are Linear 

Programming (LP) models and variations.  

The studies on ECR started in the early 1970s (Potts, 1970; White, 1972) and 

increased especially in the 2000s. Most of the studies examined ECR between the 

seaports (Shen and Khoong, 1995; Choong, 2002; Shintani et al., 2007; Feng and 

Chang, 2008; Dong and Song, 2012; Zhang and Fachanha, 2014; Huang, 2015, 

Akyüz and Lee, 2016). Some researchers studied the ECR problem for inland 

transportation (Wang and Wang, 2007; Dang, 2012; Furio et al., 2013; Hjortnaes et 

al., 2017; Xie, 2017). All of these studies approached the ECR problem from a 

deterministic point of view.  

Although many studies in the literature dealt with ECR in a deterministic way, 

there are many uncertainties in real life applications. As the parties in container 

shipping have different purposes, vessel arrivals, vessel space and weight capacities, 

customer demands can change at any time. Especially, it is crucial to meet customer 

demand on time in liner shipping. Therefore, in some studies, the uncertainties that 

may arise in ECR real-life operations were taken into consideration (Lai et al., 1995; 
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Cheung and Chen, 1998; Li et al., 2004; Song, 2006; Lam et al., 2007; Erera et al., 

2009; Francesco et al., 2009; Long et al., 2012; Mittal et al., 2013; Wong et al., 

2015).  

Only a few of the studies in the literature, in which both deterministic and 

stochastic models were developed, took into account different types of containers. 

In these studies, the incremental stock situation in sea terminals or depots has not 

been addressed at all. 

There are studies in the literature that looked at empty container management 

from different perspectives. Some studies highlighted the importance and advantages 

of collaboration by examining container sharing practices between shipping 

companies (Le, 2003; Song, 2007; Song and Carter, 2009). For the researches on 

ECR and management, studies of Theofanis and Boile (2008), Braekers et al. (2011) 

and Lee and Song (2017) can be referred as detailed literature reviews.  

3. MATHEMATICAL PROGRAMMING MODELS 

Almost all parties, especially the liner carriers in container shipping industry 

struggle with the high costs of ECR. Therefore, making efficient plans to reduce 

these costs is crucial for the container shipping companies. Objective of this study is 

to develop mathematical programming models that minimize the total costs of ECR 

in order to make more efficient and faster plans. The models developed in this study 

are described below. 

3.1. Mixed Integer Linear Programming Model 

Container shipping is a very suitable field for the applications of variations of 

LP models. As the deterministic mathematical programming model developed in this 

section involves both binary and integer variables, it is a MILP model.  The 

description, assumptions and deterministic solution model of the ECR problem are 

described below. 
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Problem Description: 

Tthe shipping company whose operations and data were examined in the 

development of mathematical programming models, serves its customers by using 

third party transportation providers. Other than carrying full containers, the shipping 

company also repositions its empty containers via third party vessels, trucks and 

trains in order to meet the demand of export dominant locations. In particular, the 

shipping company is strictly dependent on the schedule and capacity allocation of 

other shipping companies’ vessels. Therefore, it needs to make detailed plans a few 

weeks in advance to cover the demand and minimize the total ECR costs. 

The shipping company provides weekly container shipping services to its 

customers and has some imbalances in some locations in a specific region. 

Accordingly, the excess empty containers in the import dominant locations must be 

sent to the export dominant locations to cover the container demand. Because the 

vessel transportation service in the region lasts four weeks at most, a four-week ECR 

plan is needed. For this purpose, a MILP model was developed which considers the 

transportation and storage costs of empty containers.  

Although there are more locations within the service region of the shipping 

company, it is not necessary to include these locations in the data set of the problems, 

as there are only one transportation option for repositioning excess empty containers 

to the outside of the region. Therefore, these locations are not considered in the 

weekly data sets to reduce the number of parameters and decision variables in the 

problems, depending on the requirement for empty containers in the export dominant 

locations. Only three types of containers are taken into consideration since the 

container types that the shipping company carries the most in this region are 20dv, 

40dv and 40HC. In the MILP model, ECR costs do not include the terminal handling 

cost (THC) in the locations, but the transportation costs between the locations. Since 

the excess containers from import dominant locations have to be repositioned to any 

export dominant locations at any time and these export dominant locations will 

receive empty containers at any time, the THC in the locations would occur at all 

events. Therefore, these costs will be considered in the costing models. If the THC 
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was also taken into account within the ECR costs in the MILP model, it would cause 

containers to be accumulated in the surplus locations, preventing the empty 

containers from being sent from these locations due to high THC. Other assumptions, 

sets, parameters and decision variables for the MILP model are as follows: 

- A four-week period is considered. 

- Import and export numbers of container types in each location are known for 

the four-week period. 

- All the surplus containers are available in the locations and ready to be 

repositioned. 

- The weekly demand of each export dominant location must be covered. 

- Vessel arrival times and capacities are known for each week. 

- Empty containers arrive in the deficit locations at the beginning of the week and 

free storage times at terminals are taken into account. 

-Apart from the empty containers remaining for the next week, other empty 

containers will be used within that week and no storage costs will incur for those 

empty containers. 

Sets: 

E= {1…|E|} set of the surplus locations- indexed by e. 

D= {1…|D|} set of the deficit locations – indexed by d. 

I= {1…|I|} set of the transportation connections between the locations – indexed by 
i. 

T= {1…|T|} set of the container types – indexed by t. 

W= {1…|W|} set of the weeks – indexed by w.  

C= {1…|C|} set of the stock levels – indexed by c. 

 

Parameters: 
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Decision variables: 

  

  

  

  

 

 

 

Objective function: 

 

Constraints: 
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The objective function minimizes the total ECR costs in the four-week period. 

Constraint set (1) indicates when the empty containers’ type of t that are sent from 

location e via connection i will be in location d. Constraints (2) and (3) ensure that 

all the weekly demands for each type of container t in each deficit location d must 

be covered. Constraint sets (4) and (5) show the number of empty containers for each 

type of t left in each deficit location in each week. Constraint (6) guarantees that the 

total number of TEUs of empty containers to be transported from surplus location e 

to deficit location d cannot excess the capacity of connection i. Constraints (7) and 

(8) ensure that each surplus location e cannot send more empty containers type of t 

than existing containers in this location in each week. Constraint sets (9) and (10) 

show the number of empty containers for each type of t left in each surplus location 

e in each week. Constraint (11) shows the weekly stock level in each deficit location 

d in terms of TEU. Constraint set (12) indicates that each deficit location d will have 

one stock level. Constraint (13) demonstrates the weekly stock level in each surplus 

location e in terms of TEU. Constraint (14) ensures that each surplus location e will 

have one stock level. Constraints (15) and (16) represent the range of decision 

variables.  
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3.2. Stochastic Programming Model 

One of the most challenging situations for the shipping companies is the 

uncertainty in container demands. A sudden increase in container demand can cause 

all plans to be overturned, as well as unanticipated costs. Moreover, the failure to 

meet container demands can also lead to customer losses. Therefore, the uncertainty 

or change in the container demands should be taken into consideration when making 

ECR plans. When making the ECR plans, it is taken into account that the booking 

numbers in the first week, i.e. the container demands, are exactly known. For this 

purpose, three different scenarios were taken into consideration for weekly demand 

for each container type in the deficit locations after the first week in line with the 

needs of the shipping company whose data used in this study. The probabilities of 

the scenarios were generated according to the discrete distribution of past data as 

well as the opinions of company managers. The managers' opinions were consulted 

about the seasonality effect and the possibility of realization of the bookings that set 

up container demands in that week. The discrete distribution was readily available 

from the business intelligence program that the shipping company uses, and was 

determined to be proportional to the frequency percentages of the container 

demands. Other assumptions are as the same as in the deterministic model.   

Sets: 

E= {1…|E|} set of the surplus locations- indexed by e. 

D= {1…|D|} set of the deficit locations – indexed by d. 

I= {1…|I|} set of the transportation connections between the locations – indexed by 

i. 

T= {1…|T|} set of the container types – indexed by t. 

W= {1…|W|} set of the weeks – indexed by w.  

C= {1…|C|} set of the inventory levels – indexed by c. 

S= {1…|S|} set of the scenarios – indexed by s. 

Parameters: 
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Decision variables: 

   

  

  

  

 

 

Objective function: 
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Constraints: 
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The objective function minimizes the total ECR costs for all scenarios in the four-

week period. Constraint set (1) indicates for each scenario s when the empty 

containers’ type of t that are sent from location e via connection i will be in location 

d. Constraints (2) and (3) ensure that all the weekly demands of each type of 

container t for each scenario s in each deficit location d must be covered. Constraint 

sets (4) and (5) show the number of empty containers for each type of t left in deficit 

location d in each week for scenario s. Constraint (6) guarantees that the total number 

of TEUs of empty containers in each week to be transported from surplus location e 

to deficit location d for each scenario s cannot excess the capacity of connection i. 

Constraints (7) and (8) ensure that each surplus location e cannot send more empty 

containers type of t for each scenario s than existing containers in this location in 

each week. Constraint (9) showes the weekly stock level for each scenario s in each 

deficit location d in terms of TEU. Constraint (10) ensures that each deficit location 

d will have one stock level for each scenario s. Constraint sets (11) and (12) show 

the number of empty containers for each type of t left in surplus location e in each 

week for scenario s. Constraint (13) show the weekly stock level for each scenario s 

in each surplus location e in terms of TEU. Constraint set (14) indicates that each 

surplus location e will have one stock level for each scenario s. Constraints (15) and 

(16) represent the range of decision variables. 

3.3. Numerical Experiments 

The models were tested with the real data from a shipping company. Because the 

total of 8 weeks from the first and last weeks in a one-year data of the shipping 

company were not clear, they have not been used for the numerical experiment. 

Numerical results for the models are shown separately below. 

Experimental studies were carried out to measure the applicability and 

effectiveness of the models. The proposed model was solved with the 44 weeks of 

data of the shipping company. The solutions were compared with the ECR plans 

made and implemented by the shipping company in terms of cost efficiency and 

solution time. The experimental studies are carried out via IBM ILOG CPLEX 12.6 
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on a computer of Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU 2.40 Ghz processor - 4 GB 

RAM. 

3.3.1.  Numerical Results for the Mixed-Integer Linear Programming Model 

Table 1 shows the solution times of the data sets. Each problem data has 3884 

constraints, 190 binary and 5685 integer variables out of 5876 variables. As can be 

seen, the longest solution time is 6,61 CPU seconds. So the MILP model solves the 

real-life problems very quickly. The comparison of the results of the MILP with real 

life applications of the shipping company is given in Table 2. 

Table 1: Computational solution time of the data sets with MILP model 

Data set CPU Real time 

1 6,50 seconds 6,03 seconds 

2 3,83 seconds 4,36 seconds 

3 4,77 seconds 5,50 seconds 

4 4,19 seconds 4,79 seconds 

5 3,42 seconds 3,98 seconds 

6 6,17 seconds 6,81 seconds 

7 5,52 seconds 6,10 seconds 

8 3,94 seconds 4,47 seconds 

9 3,26 seconds 3,88 seconds 

10 4,56 seconds 5,19 seconds 

11 6,61 seconds 7,24 seconds 
 

 

As Table 2 shows, MILP model solutions provide up to 8,76 % cost savings over 

real life applications. Although the model's improvement rate is low, it can be said 

that it has improved the decisions significantly taking into account cost savings of 

thousands of dollars. 
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Table 2: Comparison of the MILP model solution with the real-life applications 

Data set MILP Model                
(Total ECR costs in USD) 

Shipping company's application 
(Total ECR costs in USD) Improvement 

1 189237 207425 8,76 % 

2 177565 183294 3,12 % 

3 167738 171190 2,01 % 

4 185412 194853 4,84 % 

5 186290 196084 4,99 % 

6 179424 185412 3,22 % 

7 194325 202770 4,16 % 

8 174606 184920 5,57 % 

9 185553 198366 6,45 % 

10 168506 177934 5,29 % 

11 212169 221147 4,05 % 

 

3.3.2. Numerical Results for the Stochastic Programming Model 

As mentioned earlier, the SP model considers three different scenarios for weekly 

demand of each deficit location and three container types. The demand quantities 

and probabilities in these three scenarios were taken from the shipping company's 

business intelligence program. The data except for the demands are exactly the same 

as the data used in the MILP model. 

Table 3 shows the solution times of the data sets. Each problem data has 11458 

constraints, 570 binary and 17055 integer variables out of 17626 variables. As can 

be seen, the increase in the number of scenarios in the demands has also enlarged the 

problem size and extended the solution time significantly. 

Depending on the difficulty of the problems in the data sets, some problems have 

exact solutions within a few minutes, while the computational time of some exact 

solutions have exceeded 14 hours in real time. 
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Table 3: Computational solution time of the data sets with SP model 

Data set CPU Real time Optimality gap 

1 46,50 seconds 48,04 minutes Exact solution 

2 2957,51 seconds 49,28 minutes Exact solution 

3 73,01 seconds 1,23 minutes 0,10% 

4 2515,76 seconds 40,33 minutes 0,10% 

5 481,11 seconds 9,33 minutes 0,10% 

6 1040,59 seconds 18,41 minutes 0,10% 

7 355,34 seconds 8,23 minutes 0,10% 

8 119,27 seconds 2,01 minutes Exact solution 

9 100,08 seconds 1,41 minutes Exact solution 

10 197,25 seconds 4,56 minutes 0,10% 

11 121,98 seconds 2,3 minutes 0,10% 

 

When these solution results were examined, it was noticed that there was no 

significant improvement in the objective function after one hour. For this purpose, a 

0,1 % gap is set for the data sets that take more than one hour for the optimal solution. 

This 0,1 % is the optimality gap or the distance from the possible optimal solution 

to the problem. This indicates that there might be a better result of 0,1 %. 

Accordingly, the optimal solution for any data set which have a 0,1 % gap will not 

be less than a few hundred of dollars of the total cost. As, Table 4 shows, all of the 

SP model solutions give essentially better results than real life applications of the 

shipping company.Namely, the shipping company can save thousand of dollars in a 

4-week period. Considering that the model was used in other regions where the 

company served, the annual savings would be hundreds of thousands of dollars. 
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Table 4: Comparison of the SP model solution with the real-life applications 

Data set 
SP Model                       

(Total ECR costs in USD) 

Shipping company's application      

(Total ECR costs in USD) 
Improvement 

1 201203,9 207425 2,99 % 

2 181706,4 183294 0,86 % 

3 167911,2 171190 1,91 % 

4 192239,4 194853 1,34 % 

5 192454,1 196084 1,85 % 

6 183921 185412 0,8 % 

7 197070 202770 2,81 % 

8 182803,5 184920 1,14 % 

9 195223,2 198366 1,58 % 

10 172884,2 177934 2,83 % 

11 216860,6 221147 1,93 % 

4. CONCLUSION  

One of the initial objectives of container shipping companies is to minimize the 

total ECR costs. The ECR problem has also been studied in the academic world and 

various optimization models have been developed. Most of these models are LP and 

variations, and SP models. 

This study introduced two optimization models which minimize the total ECR 

costs in container liner shipping. The first model is a MILP model that minimizes 

the ECR cost assuming that the weekly container demands are exactly known, as in 

other parameters and variables. The second model is a SP model which takes into 

account the uncertainties in container demands. The models are similar to many 

mathematical programming models in the literature, but they also include different 

types of containers that have been taken into consideration only in a few articles. 

Moreover, unlike other studies in the literature, the models also take into account the 

incremental stock level applied in many container terminals in real life.  
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The MILP model introduced in the study gave optimum solutions in a very short 

computational time and provided cost savings up to 8,76 % compared to real-life 

practices of the shipping company. The SP model presented in the study also gave 

much more robust results when there are uncertainties in some parameters and 

decision variables. The SP model includes three possible scenarios for the container 

demands in the deficit locations in the second, third and fourth week. This has 

enlarged the problem size and extended the computational solution times. 

Nevertheless, the solutions of the SP model showed better results for the real-life 

applications within a reasonable computational time and provided cost savings up to 

2,99 %.  

Since the ECR operations in container shipping are usually the same, the models 

can be tested and applied with different data. Namely, the models presented in this 

study can be used by all container shipping companies for their ECR operations.  

Container shipping is a very attractive research area for the implementation of 

operations research techniques. In this respect, the models developed in this study 

can be modified slightly and formulated as other modeling methods such as dynamic 

programming so that the ECR can be approached with different perspectives. 

Moreover, the models can be transformed into vessel routing problems by taking into 

account full containers in order to make better decisions in the whole container 

shipping management. 
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Uzlaşma mı yoksa Çatışma mı? Arap Baharında Özgün Bir 
Örnek Olarak Tunus  

Ali Bilgenoğlu1 
Özet 

21.yy Ortadoğu coğrafyasının en büyük toplumsal ve siyasal dönüşüm hareketi olan Arap 
Baharı sürecinin başladığı yer olarak bilinen Tunus, Yasemin Devrimi’nin üzerinden geçen 
7 yıl sonrasında bugün Arap Baharı tecrübesinin en başarılı örneği olarak kabul edilmektedir. 
2010 Aralık ayında Tunus’ta patlak veren Arap Baharı bu tarihten itibaren Batı Sahra’ya 
kadar ulaşmıştır. Bütün bu isyan dalgaları Arap Baharı olarak nitelenmişse de sonuçları 
itibarıyla bu ülkelere baharı getirememiştir.  

Tunus’un Yasemin Devrimi ile Bin Ali iktidarını devirmesi diğer ülkeler için bir umut 
kaynağı olmuş ancak Tunus’ta elde edilen kazanımlarla diğer ülkelerde elde edilen sonuçlar 
aynı olmamıştır. Sadece Tunus, Mısır ve Libya’da hükümet değişikliği yaşanmış; diğer 
ülkelerde protesto gösterileri ve belli reformlar kazanım olarak öne çıkabilmişken, sürecin 
bambaşka bir seyir izlediği Suriye’de durum bir iç savaşa dönüşmüştür. Bütün bu açılardan 
bakıldığında Arap Baharı sürecinde başarıya ulaşabilen tek ülke olarak karşımıza Tunus 
çıkmıştır.   

Arap Baharı süreci Tunus’u hem henüz tamamlanmamış olsa da hem bir başarı öyküsü 
hem de orijinal bir örnek haline getirmiştir. Bu çalışmada bu ülkeye sözü edilen kendine has 
yeri sağlayan tarihsel ve güncel iç ve dış dinamikler; sosyo ekonomik yapısal farklılıklar ile 
diğer ülkelerden farklı bir inşa süreci ve kimlik olarak karşımıza çıkan siyasal kültürü mercek 
altına alınacaktır.  
Anahtar Kelimeler— Arap Baharı, Tunus, Demokratikleşme, Otoriteryanizm, Uzlaşma  
JEL Sınıflama Kodları: J80 
 

Reconciliation or Conflict? 
Tunisia as a Unique Example in the Arab Spring  

Abstract 
Known as the starting point of the Arab Spring, which is one of the greatest social and 
political transformation attempts of the 21st century Middle East, Tunisia, after 7 years 
passed through the Jasmin Revolution, has been recognized as the most successful example 
of the Arab Spring process today. After the break out of the Arab Spring, the wave of public 
protests reached nearly all the region, as far as the Western Sahara. Although all these 
rebellion waves were described as Arab Spring, they could not bring a “spring” to these 
countries, as a result. 
Tunisia's overthrow of Ben Ali's rule has been a source of hope for the peoples of the region, 
but the results in Tunisia and the results in other countries have not been the same. While 
there have been government changes in Tunisia, Egypt and Libya, for example in Syria the 
situation has turned into a civil war. All these regional developments within the context of 
the Arab Spring, Tunisia has emerged as the only successful example among the others. 
The Arab Spring made Tunisia an example of a success story although it has not been 
completed yet. In this study, all the historical and daily internal and external effects, the socio-
economic differences and the unique political identity of the country that created this success 
story will be analyzed. 
Keywords— Arab Spring, Tunisia, Democratization, Authoritarianism, Reconciliation  
JEL Classification Codes: J80 
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İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih ABD, Türkiye, ali.bilgenoglu@adu.edu.tr 
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1. GİRİŞ   

21.yy Ortadoğu coğrafyasının en büyük toplumsal ve siyasal dönüşüm hareketi 

olan Arap Baharı sürecinin başladığı yer olarak bilinen Tunus, Yasemin Devrimi’nin 

üzerinden geçen 7 yıl sonrasında bugün Arap Baharı tecrübesinin en başarılı örneği 

olarak kabul edilmektedir. Arap Baharı 2010 Aralık ayında Tunus’ta üniversite 

mezunu olup, geçimini sağlamak amacıyla seyyar satıcılık yapan Muhammed 

Buazizi adlı gencin tezgâhına polisin el koyması karşısında kendisini ateşe 

vermesiyle başlamıştır. Bu tarihten sonra Cezayir’den başlayarak Batı Sahra’ya 

kadar ulaşan toplumsal hareketler ve popüler tabirle isyan dalgası Arap Baharı olarak 

nitelenmişse de geriye dönüp bakıldığında, sonuçları itibarıyla bu ülkelere politik 

anlamda baharı getirememiştir. 

Mart 1956’da 1881’den beri devam eden Fransız sömürge yönetiminden 

kurtularak, bağımsızlığını ilan eden Tunus (Lapidus, 2010: 237-238), bu tarihten 

itibaren Arap Baharının başlangıcını temsil eden 2010 yılına dek yalnızca iki devlet 

başkanı tarafından idare edilmiştir. Bunlardan ilki bağımsızlık sonrası süreçte 

modern Tunus’un kurucusu olarak kabul edilen, Kuzey Afrika modernleşmesinin 

karizmatik liderlerinden Habib Burgiba’dır. 1957 senesinde Tunus Cumhuriyeti’nin 

kuruluşu ile başlayan Burgiba dönemi Tunus için hem bir modernleşme hem de 

Maşrık ülkeleri içerisinde Avrupai tarzda gerçekleştirilmeye çalışılan ulus-

devletleşme/merkezileşme sürecinin yaşandığı bir dönem olarak temayüz etmiştir 

(Perkins, 1987: 118). 1987 senesinde bir iktidar içi müdahale ile akıl sağlığının 

bozulduğu iddiasıyla iktidardan indirilen Burgiba dönemi karakteristiği itibarıyla 

laik-otoriteryanizmin egemen olduğu bir tek adam rejimi olarak ön plana çıkmıştır. 

Nitekim 1959 yılında kendisini ömür boyu Tunus Cumhurbaşkanı olarak ilan ederek 

ülkeyi süresiz yönetme noktasına gelen Burgiba’nın otuz yıllık iktidarı boyunca 

Tunus politik atmosferine hâkim olan otoriter siyasal kültürün kurumsallaşmasına 

yol açan söz konusu süreç, Burgiba sonrasında, ikinci cumhurbaşkanı olan Zeynel 

Abidin bin Ali döneminde de devam etmiştir (Ulutaş ve Torlak, 2011: 6).   

Burgiba döneminin sonlarına doğru önce 1978’de yaşanan Kara Perşembe, 

ardından patlak veren 1984 Ekmek İsyanı (Bidwell, 2010: 90-91) gibi toplumsal 
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muhalefet hareketleri ve protestolarla karşılaşan otoriter yönetim, eski Başbakan, 

yeni Cumhurbaşkanı Bin Ali döneminde de benzer irili ufaklı isyanlara muhatap 

olmuştur (Koçak, 2012: 24 ve Murphy, 1999: 80-103). Hiç kuşkusuz ki bütün bunlar 

temel hak ve hürriyetler, demokratikleşme, birey-devlet ilişkilerinin otoriter bir 

çerçeve içerisinde ülkeye özgü bir şekilde Avrupa/Batı örneğinden farklı ve yanlış 

kodlanması sebebiyle toplumda siyasi iradeye karşı birikmekte olan basıncın birer 

örneği olmakla beraber 21.yy’ın ilk çeyreğine damgasını vuracak olan Arap 

Baharı’nın habercisi niteliği taşımaktadır (Ayhan, 2012: 37-42). 

2. ARAP BAHARI SÜRECİ 

2010 yılının Aralık ayında Tunus’un Sidi Bouzid kentinde üniversite mezunu 

genç işsizlerin bir mensubu olan Muhammed Buazizi adlı bir gencin ailesinin 

geçimini sağlamak üzere seyyar satıcılık yaptığı bir sırada polisin tezgâhına el 

koymasının ardından kendisini ateşe vermesiyle ülkede protesto hareketleri 

başlamıştır. Öncelikli olarak hayat pahalılığı vb. gündelik yaşama dair sosyo-

ekonomik kaygı ve şikâyetler etrafından örülen protestolar kısa sürede üst yapıyı 

kendisine hedef almaya başlamış; iktidara ve kemikleşmiş otoriter rejime karşı bir 

toplumsal muhalefet hareketi kimliği kazanmıştır. Söz konusu dönemde Tunus 

sokaklarında artan şiddet olayları, rejim güçleri ile halkı sıkça karşı karşıya getirmiş; 

çok sayıda can kaybının yaşandığı olaylar sırasında sokağa dökülen kitlelerin her 

gün sayısının artması karşısında Cumhurbaşkanı Bin Ali ülkesini terk ederek Suudi 

Arabistan’ın Cidde kentine kaçmak durumunda kalmıştır (Ulutaş ve Torlak, 2011: 

8). 

Arap Baharının ilk büyük kıvılcımı olan ve Yasemin Devrimi olarak adlandırılan 

olaylar sonrasında, Bin Ali’nin ülkeyi terk etmesinin ardından baş gösteren siyasi 

otorite boşluğu uzunca bir müddet kurulan geçici hükümetler ile doldurulmaya 

çalışılmıştır. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanlığı makamına geçici olarak atanan 

Tunus Milli Meclisi Başkanı Fuad Mebuza’nın atadığı Muhammed Gannuşi 

hükümeti olmuştur. Ocak 2011’de kurulan Gannuşi başkanlığında kurulan Milli 

Birlik Kabinesi içerisinde Bin Ali rejimini anımsatan eski iktidar partisi Anayasal 

Demokrat Birlik Partisi’nden üyeler barındırması sebebiyle toplumda kuşku 
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yaratmış; bu kuşkunun yeni bir halk tepkisine dönüşmesini önlemek amacıyla kabine 

istifa etmiştir. Bir ay içerisinde bu kez Bin Ali rejimiyle ilişkisi olmadığı bilinen, 

Habib Burgiba döneminin politik figürlerinden biri olmakla birlikte demokrat 

kimliği ile malum Beci Kaid Essebsi’nin başkanlığında yeni bir hükümet kurularak 

iş başına geçmiştir (Ulutaş ve Torlak, 2011: 7). Güvenlik endişeleri sebebiyle 

içişleri, adalet bakanlarının korunduğu, bunlar dışında kalanların tamamının yeni 

isimlerden oluşturulduğu Essebsi kabinesi, siyasi polis teşkilatını lağvetmiş, yasaklı 

sayılan siyasi partilerin yasakları kaldırılmış; siyasi hükümlülere af getirmiştir. Bu 

sayede eski rejimin yasaklı siyasi figürlerinden olan Ilımlı İslamcı Nahda 

Hareketi’nin lideri Raşid Gannuşi ile Moncef Marzuki gibi Tunus siyasetinin önemli 

isimleri tekrar ülkeye dönmüş; aktif siyaset sahnesine çıkmışlardır (Durmuş, 2014: 

66). 

Essebsi kabinesi gerçekleştirdiği siyasi reformlar ile elde etmeye çalıştığı politik 

liberalizasyon sürecini, Tunus’u modern tarihinin ilk demokratik serbest seçimlerine 

taşıyarak bir anlamda daha da güçlendirmeye çalışmıştır. 23 Ekim 2011 tarihinde 

gerçekleştirilen bu seçimler ile Ulusal Kurucu Meclis oluşturulmuştur. Yüzde 90 

oranında bir katılım oranının sağlandığı seçim sonuçlarına göre, Ilımlı İslamcı 

Nahda Hareketi aldığı %37 oy oranı ile mecliste 89 sandalye kazanarak birinci yer 

alırken; Moncef Marzuki’nin Cumhuriyetçi Kongre Partisi %8 oy oranı ile 29 

sandalye ile ikinci sırada yer almıştır (Ulutaş ve Torlak, 2011: 11). Toplamda 11 

farklı siyasi partinin ve bağımsız vekillerin yer aldığı 217 üyeli Ulusal Kurucu 

Meclis bu anlamda arz ettiği çoğulcu yapı ile Yasemin Devrimi sonrası süreçte 

gerçekleştirilmek istenen demokratik reformların hayata geçirilmesi noktasında 

eline aldığı güçlü halk desteği ile siyasal meşruiyetini zirve noktasına taşımış 

görünmektedir (Durmuş, 2014: 68-69). 

2011 Ekim seçimlerine göre birinci sırada yer alan ve anayasal olarak kabineyi 

kurma görevini üstlenen Ilımlı İslamcı Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, Tunus 

halkının siyasi anlamda güçlü bir damarını temsil eden laik kesimlerin partisine ve 

kendisine dönük taşıdığı endişeleri hesaba katarak, koalisyon hükümeti kurma 

tercihine yönelmiştir (Teti vd., 2018: 60). Bu bağlamda yapılan müzakerelerin 
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ardından Yasemin Devrimi’nin birinci yıl dönümü olan Aralık 2011’de, Nahda 

Hareketi ile iki merkez-sol parti, Cumhuriyetçi Kongre Partisi ve kısaca Ettakatol 

olarak bilinen Emek ve Özgürlük için Demokratik Forum Partisi’nin oluşturduğu 

üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştur (Ayhan, 2012: 56-57). Nahda Hareketi genel 

sekreteri olan Hamad Cibali’nin başbakanlığında kurulan koalisyon hükümeti, 

Nahda lideri Gannuşi’nin toplumsal hassasiyeti göz önünde bulundurmayı yeni 

sürecin kalıcılığı ve istikrarı için vazgeçilmez önemi haiz görmesi sebebiyle 

Nahda’yı geri planda tutarak, cumhurbaşkanlığı makamına Cumhuriyetçi Kongre 

Partisi lideri, eski rejimin yasaklı siyasi figürü, Moncef Marzuki’yi Cumhurbaşkanı 

olarak atamasını sağlamıştır. Üçlü koalisyonun bir diğer üyesi Ettakatol’un lideri 

Mustafa bin Cafer ise koalisyon anlaşması gereğince Ulusal Kurucu Meclis 

Başkanlığı’na seçilmiştir (Durmuş, 2014: 68). 

Raşid Gannuşi’nin devrim süreci ve siyasi reformların istikrarını sağlamak adına 

verdiği politik tavizler koalisyon hükümetine görevde kalma şansı tanırken; bilhassa 

ekonomik alanda eski rejimden devralınan kötü manzaranın ortadan 

kaldırılamaması; halkın gündelik yaşamına doğrudan yansıyacak iyileşmelerin 

hayata geçirilememesi hükümetin önündeki en büyük sorun olmaya devam etmiştir. 

Özellikle ekonomik sorunları temel alan protestoların tekrar Tunus sokaklarında 

görülmeye başlanması, Demokrat Yurtseverler Partisi genel sekreteri Şükrü Beliyd 

suikastı gibi siyasi cinayetler ile birleştiğinde doğrudan hükümeti hedef alan bir 

nitelik kazanmaya başlamıştır. 2011 seçimlerinden bu yana istikrar ve düşük 

toplumsal tansiyon için politik tavizler veren Gannuşi bu süreçte aynı hassasiyeti 

korumak isteyen bir lider olarak Başbakan Hamad Cibali’yi görevden almış; yerine 

Ali Urayyid’i atamıştır (Durmuş, 2014: 70).           

2014 yılına dek geçen süre içerisinde yaşanan birkaç başbakan ve kabine 

değişikliği bir taraftan ülkedeki siyasi istikrarsızlığın devamına işaret ederken, diğer 

taraftan da Gannuşi liderliğinde düzeni korumaya dönük alınmaya çalışılan siyasal 

önlemlerin palyatif niteliğini ortaya koymuştur. Zira bu süreçte demokratik 

kurumların ve siyasal kültürün yerleşmesini engelleyen ekonomik sorunlar 

yumağına kalıcı çözümler üretilemediği gibi kriz ortamını besleyen siyasi cinayetler 
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de engellenememiştir. 25 Temmuz 2013’te Halk Cephesi Koalisyonu liderlerinden 

Muhammed Brahimi’nin düzenlenen bir suikast sonrası katledilmesi ile birlikte 

Tunuslu muhalif kesimler hükümeti hedef alan ve suikasttan İslamcıları sorumlu 

tutan sloganlarla sokaklara dökülmüşlerdir (Durmuş, 2014: 71). 

Ülkedeki siyasi atmosferi Yasemin Devrimi’nin üzerinden geçen iki buçuk yılın 

ardından bir kez daha kriz ortamına sürükleyen bu siyasi cinayetin ardından 

muhalefet partileri Ulusal Kurucu Meclis’in feshedilerek tekrar seçime gidilmesini 

talep etmişler; hükümet ise ülkeyi seçime götürecek yeni bir kabinenin kurulması 

için ulusal bir müzakere grubunun oluşturulmasını önermişlerdir (Wolf, 2017: 152-

156). Bu bağlamda 2013 sonbaharında Tunus İşçi Sendikası (UGTT), Tunus Sanayi 

Ticaret ve El Sanatları Birliği, Tunuslu Avukatlar Ulusal Birliği ve Tunus İnsan 

Haklarını Koruma Birliği'nden müteşekkil olan Dörtlü Diyalog Grubu 

oluşturulmuştur (Schaefer, 2018: 22). Ülkede yaşanan kriz ortamına bir çıkış 

formülü oluşturmak ve Tunus’u yeniden demokratik serbest bir seçime götürecek 

hükümeti kurabilmek amacıyla oluşturulan bu grubun iktidar ile muhalefet arasında 

hazırladığı müzakere ortamı mevcut hükümetin istifasını ve yerine seçime gitmek 

üzere bir hükümet kurulması kararıyla sonuçlanmıştır (Durmuş, 2014: 71).  

2014 yılına gelindiğinde ise yapılması planlanan yeni seçimlerin arifesinde 

Ulusal Kurucu Meclis 27 Ocak 2014’te Tunus’un ilk demokratik anayasasını kabul 

etmiştir. 146 maddeden oluşan yeni anayasa Arap Baharı sonrası süreçte henüz 

sürecin etkilerini yaşamaya devam eden Maşrık ve Mağrip ülkelerine demokratik bir 

değişim ve dönüşüm sürecinin her türlü iç siyasi ve ekonomik sıkıntılara rağmen 

gerçekleştirilebileceği hususunda hem bir örnek hem de bir umut kaynağı olmuştur 

(Ulutaş ve Torlak, 2011: 22). 

Yeni anayasanın ilan edilerek, yürürlüğe girdiği 2014 yılının sonbaharında 

Tunus, Yasemin Devrimi sonrası sürecin ikinci seçim sürecine girmiştir. 27 Ekim 

2014’te gerçekleştirilen bu ikinci meclis seçimi Gannuşi’nin Nahda Hareketi %31,33 

oy oranı ile mecliste 69 sandalye ederek ikinci sırada tamamlamıştır. Birinciliği ise 

2011 sonrası süreçte kurulan yeni parti Nida Tunus %38,2 oy oranı ve 85 sandalye 

ile elde etmiştir (Durmuş, 2014: 73-74). Nida Tunus Partisi elde ettiği birincilik ile 
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aynı zamanda lideri olan Beci Essebsi’yi de Marzuki’nin yerine Cumhurbaşkanlığı 

makamına taşımıştır ki Essebsi halen Tunus Cumhurbaşkanlığı görevini 

sürdürmektedir. 

 

3. ARAP BAHARI SÜRECİNDE TUNUS’U FARKLI KILAN NİTELİKLER 

Tarih boyunca siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel açıdan yeryüzünün en önemli 

jeopolitik alanlarından bir tanesi olan Ortadoğu coğrafyası özellikle Soğuk Savaş 

sonrası dönemde gerek akademi dünyasında yapılan tartışmalar gerekse aktüel 

siyasal gelişmeler etkisiyle pek çok farklı alanda olduğu gibi demokratikleşme 

bahsinde de gündemin merkezine oturan önemli bir başlık olarak dikkat çekmektedir 

(Brynen vd., 1995). Otoriter rejimlerin kökleştiği, devlet-toplum ilişkisinin 

otoriteryanizmin kıskacına sıkıştığı ve bu yüzden örtük ya da aleni toplumsal güven 

bunalımı ve bundan doğan siyasal meşruiyet krizlerinin yaşanmakta olduğu 

Ortadoğu, özellikle Arap Baharı süreci ve sonrasında bir kez daha demokratikleşme 

süreci ve ihtimali üzerine en çok tartışılan siyasal coğrafya olma özelliğini 

korumaktadır.  

Raymond Hinnebusch’un da ifade ettiği gibi dünyada hiçbir yer Ortadoğu 

coğrafyası kadar demokratikleşme bağlamında tartışmalara konu olmamıştır 

(Hinnebusch, 2006: 373). Modern Ortadoğu tarihinin dönüm noktalarından biri 

olarak Arap Baharı süreci söz konusu aktüel tartışmalar bağlamında bölgede 

süregelen demokratikleşme çıkmazı ve bunun doğal sonuçlarından bir tanesi olarak 

meşruiyet krizini açığa çıkaran bir turnusol niteliği taşımaktadır. 

Ortadoğulu rejimler öteden beri Larbi Sadıki’nin “seçim fetişizmi” (Sadıki 2018: 

106-113) olarak tanımladığı çerçevede seçimle başa gelseler bile herhangi bir 

parlamenter ve hukuki denetim söz konusu olmadığı için tüm kontrol emir ve itaat 

zinciri ile en üst düzey yöneticinin elinde toplanmıştır (Heywood, 2015: 246-248). 

Dolayısıyla bu şablon içerisinde bölge halklarının siyasal sisteme katılmaları söz 

konusu olmamıştır. Bu da bölgenin neredeyse tamamında otoriter rejimlerin 

yerleşmesine kaynaklık etmiştir. Söz konusu otoriter rejimler ülke içinde 

devamlılıklarını polis ve askeri istihbarat teşkilatları üzerinden korumuşlar ve baskı 
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atmosferinin sürmesini iktidarlarının devamı için vazgeçilmez kabul etmişlerdir (Al-

Rasheed, 2000: 102). 

Siyasal muhalefete izin vermeyen bölgeye ait rejimler, iktidarlarını koruyabilmek 

amacıyla iktidarda yoğunlaşan zenginliği çevresi ile paylaşarak yaygın bir gelir 

dağılımı adaletsizliğine yol açmışlardır (Luciani, 2001: 130-139). Bu bakımdan 

Ortadoğu’nun neredeyse tamamı toplumsal eşitsizlik, yolsuzluk ve nepotizmin 

yerleşik olduğu bir bölge halini almıştır ki bu durumun demokratikleşmenin önünde 

büyük engel teşkil eden bir unsur olduğu aşikârdır (Tilly, 2003: 37-43). Sami 

Zubaida’nın teşhisiyle bölgeye özgü farklı dinamiklerin etkisiyle yapısal bir hal alan 

bu sorunlar (Zubaida 1994: 195-198) en nihayetinde halk ile idareciler arasında 

büyük bir boşluk oluşturmuştur. Halk siyasal iktidara karşı öfke duyarken, merkez 

de sisteme karşı yabancılaşmıştır (Karaman ve Aras, 1996: 147).   

Arap Baharının yaşandığı ülkelere bakıldığında genellikle monarşik yapıların 

yahut siyasal meşruiyetini bir askeri darbeye bağlayan yönetimlerin iktidarda olduğu 

görülmektedir. Yönetim değişikliği talepleri daha çok halkın yönetimi doğrudan 

seçmediği ve bu sebeple meşru kabul etmediği liderler ve yönetimlere karşı 

seslendirilmiştir. Tunus, Mısır, Libya ve diğer Arap Baharı ülkelerine bakıldığında 

gördüğümüz baskıcı devlet kurumları ile sürdürülen iktidarlar dikkat çekmektedir. 

Bu bağlamda diğerleri gibi Tunus da her ne kadar 1956’da bağımsızlığını kazanarak, 

cumhuriyet ilan etmişse de 2011 yılına kadar önce Habip Burgiba, sonra da Zeynel 

Abidin Bin Ali’nin liderliği altında yönetilmiştir. Her iki liderin yönetimi altında 

Tunus’ta siyasal çoğulculuğa bir düzeyde izin verilmiş olsa da gerçek anlamda 

çoğulcu bir demokratik sistem hayata geçirilmemiştir. Çünkü ülkenin kaderini 

belirleyen tek aktör daima devlet başkanları olmuştur. Bu durumda Tunus’ta 

sistemin meşruiyeti halk tarafından sorgulanmaya başlamıştır. Hukuk devletinin 

kurulması, temel hak ve hürriyetlerin herkese adil bir şekilde tanınması, serbest 

seçim sisteminin getirilmesi gibi demokratik taleplerle halk sokağa çıkmıştır 

(Perkins, 2014: 214-226).  

Siyasal taleplerin yanı sıra ekonomik sorunlar da Tunus’ta yaşanan değişimin 

tetikleyici unsurlarından biri olmuştur. Yüksek işsizlik oranı ve genç eğitimli 
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kesimin istihdam edilememesi bu sorunların başında gelmektedir. Özellikle genç 

nüfusun gelecek kaygısını yoğun bir biçimde yaşamaya başlaması umutsuzluğu ve 

sisteme karşı öfkeyi yükseltmiştir. Hiç şüphesiz halkın ekonomik sıkıntılarla karşı 

karşıya kaldığı bir dönemde iktidar ve ona yakın grupların lüks içerisinde yaşaması 

tepkileri arttıran bir diğer faktör olmuştur (Fergany, 2016: 49-56). 

Siyasal kültürün uzlaşmadan ziyade çatışma üzerine geleneksel olarak inşa 

edildiği ve uygulanageldiği Ortadoğu coğrafyasında Tunus, Yasemin Devrimi’ni 

müteakip iç siyasette bölge geleneklerinden ayrılan orijinal bir örneği hayata 

geçirmeye başarmıştır. Birbirlerine zıt siyasal ideolojileri savunan partiler devrime 

ve demokratik Tunus’un inşasına sahip çıkmak için uzlaşabilmişlerdir. Birlikte 

koalisyon kurabilmiş, kurucu meclisi çalıştırabilmiş, her türlü iç siyasi ve sosyo-

ekonomik zorluğa rağmen demokratik bir anayasa oluşturabilmişlerdir. Bu aynı 

zamanda İslam dünyasında siyasal uzlaşı ile yapılan ilk anayasadır. Gannuşi ve 

Nahda’nın “yasamanın bir kaynağı İslam hukukudur” maddesini önermesinin 

ardından diğer partilerle müzakere edip, uzlaşarak bu maddeyi önermekten 

vazgeçmesi ve anayasaya “Tunus devleti yurttaşlık esasına, halk iradesine, 

hukukun üstünlüğüne dayalı sivil bir devlettir” maddesinin yerleştirilmesi 

büyük bir siyasi uzlaşı örneğidir (Fraihat, 2016: 65-71).  

Ortadoğu’nun siyasi geleneği çerçevesinde düşünüldüğünde apayrı, orijinal bir 

deneyim olan Tunus örneği bu sebeple uluslararası kamuoyunun da takdirini 

kazanmıştır. Öyle ki 2015 yılında Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, Tunus Barolar 

Birliği, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Tunus İnsan Hakları Birliği 

Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştür.2 Ayrıca bir önceki BM Genel Sekreteri 

Moon Tunus’u reform arayan halklara model olarak göstermiştir.3       

Yukarıda sözü edilen siyasal alandaki olumlu gelişmeler Tunus’u Arap Baharı 

sürecinde hem henüz tamamlanmamış olsa da bir başarı öyküsü hem de orijinal bir 

örnek haline getirmiştir. Tunus’u diğer Ortadoğulu ülkelerden ayıran en önemli 

                                                      
2 https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-34485865 
3https://news.un.org/en/story/2014/10/480822-tunisia-un-chief-commends-african-nation-
staying-true-ideals-arab-spring 



 
 

596 
 

özelliklerden birisi her ne kadar otoriter kimlikli bir yönetim olsa da Burgiba 

döneminden itibaren seküler bir sistemle yönetilmiş olmasıdır. Ortadoğu geneline 

bakıldığında seküler yönetimin kalıcı ve istikrarlı bir demokrasi kültürü oluşturma 

noktasında (Lerner, 1964: 386-387) ne denli önemli bir siyasi tercih olduğu Tunus 

örneğinde kendisini göstermektedir. İkinci olarak Tunus tam bir orta sınıf ülkesidir 

ve bu durum sosyo-ekonomik açıdan ülkeyi diğer bölge ülkelerinden ayırmaktadır. 

Demokratikleşmenin sosyal altyapısını oluşturması bakımından (Lipset, 1963: 77) 

büyük orandaki kentleşme düzeyi ve kaydedilen yüksek eğitim seviyesi, geniş orta 

sınıfın birer sosyal sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Tunus’ta Arap 

Baharını ayakta tutanların önemli bir kısmını eğitimli gençler oluşturmuştur. Bir 

diğer önemli etken de diğer bölge ülkelerine kıyasla Tunus’un ekonomisini besleyen 

en büyük gelir kaynağının turizm olmasıdır. Zira bu sayede Tunus çok daha dışa 

dönük bir ülke olmayı başarmıştır. Kuşkusuz ki bu etkileşim Tunus’u Batı etkisine 

ve modern yaşam tarzı ile özgürlükler fikrine çok daha aşina hale getirmiştir. 

4. SONUÇ 

Arap Baharı sürecinde, Yasemin Devrimi sonrasında yaşanan siyasal gelişmeler 

etrafında değerlendirildiğinde Tunus’un, henüz tamamlanmamış bir başarı öyküsü 

olsa bile şu ana kadar elde ettiği kazanımlarla Arap Baharı ülkeleri içerisinde 

kendisine özgü bir yer edinmeyi çoktan başardığı gözlemlenmektedir. Modern 

Ortadoğu siyaseti ve politik kültürü çerçevesinde değerlendirildiğinde bir başarı 

öyküsü olarak gözlemlenen mezkûr süreç çeşitli siyasal, sosyal ve ekonomik 

parametrelerin devreye girdiği bir denklemin ürünü olmuştur ki bu denklem aynı 

zamanda Tunus’u Arap Baharı sürecinde sürece ait diğer ülkeler ve tecrübelerden 

ayrı kılmıştır. Bunlardan en önemlisi, devrim sonrası süreçte mevcut siyasi partilerin 

her türlü ideolojik farklılıklarına rağmen devrime ve demokratik Tunus’un inşası 

projesine sahip çıkmalarıdır. Böyle bir ortak paydadan hareket eden siyasal partiler 

hem ilk serbest demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine hem de ilk demokratik 

anayasanın kabulü sürecine ortaklaşa katkı sunmuşlardır. İkinci en önemli unsur ise 

öteden beri seküler bir yönetim altında idare olunmasının verdiği orijinal niteliğin 

tamamlayıcısı olarak Tunus sosyolojisinin hâkim grubunun orta sınıftan müteşekkil 
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olmasıdır. Bu orta sınıf devrim sonrası demokratik reformlara, zaman zaman laiklik 

hassasiyetini de vurgulamak suretiyle sonuna dek sahip çıkmış; üstyapıda 

gerçekleştirilen demokratik dönüşüm sürecine sosyal taban teşkil etmiştir.  

2011-2014 yılları arasında Tunus’ta gözlemlenen söz konusu siyasal ve sosyal 

etkileşimler ve işbirlikleri gerek Arap Baharı sürecinin ilk kalıcı başarı örneğini 

sunması gerekse geleneksel olarak çatışma kültürü üzerine inşa edilmiş olan 

Ortadoğu siyaset yapma tarzına uzlaşma kültürünün ilk başarılı örneğini sunmasına 

dönük olarak içerdiği yoğun dersler sebebiyle kuşkusuz 21.yy’ın ilk çeyreğinde 

bölgede yaşanan en kıymetli tecrübelerden biri olarak adlandırılmayı hak etmiş 

bulunmaktadır. 
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Kamu Mali Yönetiminde Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik 
Bağlamında Denetim 

Kâmil TÜĞEN1, Burcu DURAK OLDAÇ2 
Özet 

Çağımızda gerek ekonomik ve siyasal alanda gerekse toplumsal ve kültürel alanda sürekli bir 
değişim ve gelişimin yaşanması, ülkeleri buna uygun düzenlemeler yapmaya yöneltmiştir. 
Dünyada 1980’li yıllardan sonra yaşanan radikal değişim süreci ve küreselleşme  tüm 
ülkeleri derinden etkilemiş ve ülkeler kamu mali yönetimi ve denetimi alanında  yeniden 
yapılanma sürecine girmişlerdir. Dünyada yeni yönetim anlayışı geleneksel yapıdan ayrılıp 
şeffaflık, hesap verilebilirlik, saydamlık, vatandaş odaklılık gibi  kavramlar çerçevesinde 
şekillenmiştir. Dünya ülkelerindeki bu değişim ve dönüşüm sürecinde  ülkemizde de mali 
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak 2000’li yılların başlarından 
itibaren çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde bilhassa 2001 krizinin akabinde, krize 
yol açan problemleri ortadan kaldırmak amacıyla, kamu mali yönetimi ve denetiminde 
saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları öne çıkarılarak çeşitli reformlar uygulamaya 
konulmuş, bu kapsamda  5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 2003 yılında 
yürürlüğe girmiştir.  
Şeffaf ve hesap verilebilir bir kamu mali yönetim sisteminin inşasının ancak etkin bir denetim 
sisteminden geçtiği savından hareketle denetim konusunda da çeşitli düzenlemeler yapılmış, 
gerek iç denetim gerekse dış denetim kavramına yeni bir çehre kazandırılmıştır.  
Bu çalışmada kamu mali yönetiminde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları 
bağlamında denetim  konusu ele alınarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu bu çerçevede  değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Saydamlık, Hesap Verilebilirlik, Denetim 
Jel Kod: H80, H83 
Audit in the Context of Accountability and Transparency in 

Public Financial Management 
Abstract 

Today’s world, both economic-political and social-cultural field became continuous change 
and development this leads to countries have made regulations. After 1980, radical alteration 
process and globalization deeply affected to all countries in the world. Therefore, countries 
have attempted the process of restructuring in the field of public financial management and 
supervision. The latest management concept has left traditional and  have been shaped by 
transparency, accountability, citizen-oriented etc. concepts. During this change and 
transformation process in the world countries including Turkey various arrangements have 
been performed since the beginning of the 2000s in order to ensure the processes of financial 
transparency and accountability in our country. Especially in the aftermath of the 2001 crisis 
in our country, so as to vanish the problems that caused the crisis, transparency and 
accountability concepts in public financial management and supervision were put forward 
and various reforms were put into practice, in this scope, the public financial management 
and audit  law numbered 5018 published into force in 2003. 
Construction of A transparent and accountable public financial management system is depent 
upon effective audit system, based on this description  various regulations was made on 
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auditing, both internal and external audit concept has been shapped. 
In this paper, audit issue in the Context of  accountability and fiscal transparency in public 
financial management is studied within the scope 5018 public financial management and 
audit law and 6085 court of accounts law. 
Keywords: Transparency, Accountability, Audit 
Jel Codes: H80, H83 
 

1. GİRİŞ  

Kamu mali yönetimi ve denetimi alanında 1980’li yıllardan başlayarak tüm dünyayı 

saran değişim ve dönüşüm hareketi ülkemizi de etkilemiş, ülkemizde bu süreçte 

ortaya çıkan krizlerin de etkisiyle daha saydam ve daha hesap verebilir bir kamu mali 

yönetimi ve denetimi sistemine duyulan ihtiyaç artmıştır. 2003 yılında 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanmış, kanun 2006 yılında tüm 

hükümleri ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı kanun ile birlikte kamu mali 

yönetimi ve denetimi alanında çeşitli düzenlemeler yapılmış olup, mevcut sistem 

yeniden yapılandırılmıştır.  

Çalışmamızın ana konusunu oluşturan saydam ve hesap verebilir bir kamu mali 

yönetiminin ana damarlarından birini oluşturan denetim konusunda ülkemizde köklü 

değişiklikler yapılmış olup, denetim kavramına yeni bir çehre kazandırılmaya 

çalışılmıştır. İç denetim sistemi tamamen değiştirilmiş, dış denetim konusunda da 

çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 5018 sayılı kanunla birlikte hesap verilebilirlik ve 

mali saydamlığı sağlamaya yönelik olarak Sayıştaya raporlama görevi verilmiştir. 

Biraz gecikmeli de olsa 5018 sayılı kanunla uyumlu Sayıştay kanunu çıkarma 

ihtiyacı sonucunda 2010 yılında 6085 sayılı Sayıştay kanunu TBMM’de kabul 

edilerek yürürlüğe girmiştir. Sayıştay kanunu ile birlikte Sayıştaya verilen denetim 

görevi çeşitlendirilmiş, Sayıştay’ın denetim alanı genişletilerek daha saydam ve 

hesap verilebilir bir kamu mali yönetimi inşa edilmeye çalışılmıştır.  
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2. MALİ SAYDAMLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK KAVRAMLARI  

Mali saydamlık, devletin görev ve işlevlerini yerine getirirken  kamu ekonomisi ve 

kamu maliyesine dair bilgilerin ve hesapların şeffaf, anlaşılır olması yanında 

sistematik bir biçimde  halkın bilgisine arz edilmesi olarak tanımlanabilir (Aktan vd., 

2004:175). Mali saydamlık, devlet tarafından yürütülen mali nitelikli faaliyetlerin ve 

kullanılan kaynakların halkın bilgisine açık olması yani bilginin kamusal olması 

şeklinde de tanımlanabilir. Bu kapsamda devletin kullandığı kaynakların hangi 

amaçla, kimler tarafından kullanıldığı, etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı 

halk tarafından görülebilecektir (Çağan, 2008:190-191).  

Dünya’da mali saydamlık kavramının bilhassa 1997 yılında Güney Doğu Asya’da 

ortaya çıkan ve daha sonraki aşamada Rusya, Brezilya, Arjantin gibi ülkeleri de 

bünyesine katarak küresel bir hal alan kriz neticesinde gelişme gösterdiğini 

söyleyebiliriz (Acar, 2007:5).  

Ülkemizde mali saydamlık kavramı, ifade olarak ilk defa 5018 sayılı kanun ile 

mevzuatımızda yer almıştır. 5018 sayılı kanunun amaç başlıklı 1. maddesinde “Bu 

Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği 

ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin 

hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali 

kontrolü düzenlemektir.” (KMYKK, 2003: madde 1) şeklinde ifade edilmiştir. Kanunun 

birinci maddesinden anlaşılacağı üzere kanun, kamu kaynaklarının etkin, tutumlu ve 

verimli bir biçimde elde edilmesi ve kullanılmasının gerekliliği yanında mali 

saydamlık, mali disiplin, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi modern kavramları ön 

plana çıkarmaktadır.  

5018 sayılı kanunun 7. maddesinde mali saydamlık kavramı; “Her türlü kamu 

kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla 

kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi”  şeklinde ifade edilmiştir.   

Bu amaçla;  

Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, 
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Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile 

bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama 

sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 

desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna 

açıklanması, 

Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe 

prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması, zorunludur 

(KMYKK, 2003: madde7). 

Hesap verilebilirlik kavramı ise en genel ifadeyle bir kişi ya da bir otoritenin yaptığı 

faaliyetlerden dolayı başka bir kişi ya da otoriteye açıklama yapması şeklinde 

tanımlanabilir.  Ülkemizde 5018 sayılı kanun ile işlerlik kazanan hesap verilebilirlik 

kavramı ilgili kanunun 8. maddesinde “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 

kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve 

hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli 

önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek 

zorundadır.” şeklinde yer almaktadır  (KMYKK, 2003: madde 8). 

Birbiriyle iç içe girmiş olan mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları çağdaş 

kamu mali yönetiminin en önemli ögelerindendir. Mali saydamlığın sağlanması, 

hesap verme sorumluluğunun öncelikli şartıdır (Çağan, 2008:191). Saydamlık, kamu 

sektörüne olan güveni arttırması yanında devleti topluma karşı hesap verebilir bir 

hale getirmenin önemli araçlarındandır (Kaplan, 2012: 58). Literatürde, saydamlık 

ve hesap verilebilirlik kavramlarının birbirinden ayrı fakat yakın temas halinde 

olduklarını söyleyebiliriz. Yani mali yönetimde saydamlığın sağlanmasının yolu 

etkin bir hesap verme sürecinden, hesap verme sürecinin etkin ve iyi işlemesi de 

şeffaf ve net mali politikalardan geçmektedir. Saydamlığın olmadığı bir ortamda 

devlet kamuoyuna olan hesap verme sorumluluğunu yerine getirememektedir 

(Karakaya, 2004:108). Bundan dolayı saydamlık hesap verilebilirliği sağlamanın ön 

koşulu iken, hesap verilebilirlik de saydamlığı sağlamanın önemli bir vasıtasıdır 

(Aktan vd, 2012: 542).  
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3. TÜRKİYE’DE MALİ SAYDAMLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK 

ÇERÇEVESİNDE DENETİM KAVRAMI 

Denetim bir birey, kurum ya da bir kuruluşun şekli, işlerliği ve yaptığı faaliyetlerin 

kanun, tüzük, yönetmelik gibi daha önceden belirlenmiş ölçütler kapsamında 

incelenmesi ve bu ölçütlerle kıyaslandığında bir çelişki, yanlışlık, noksanlık ihtiva 

edip etmediğinin açıklığa kavuşturulması için yapılan bir gözden geçirme işlemidir 

(Altuğ, 2000: 3). 

Hesap verme sorumluluğunun ve mali saydamlığın kamu idareleri açısından ortaya 

çıkarılmasında temel nokta etkili bir denetim mekanizmasıdır. Kurumsal açıdan 

bağımsız bir dış denetim mekanizması ve fonksiyonel açıdan bağımsız bir iç denetim 

mekanizması ile ancak kurumların hesap verilebilirliği temin edilebilmektedir 

(Sezer, 2012:182).   

Çağdaş kamu yönetimi anlayışında güdülen amaç, strateji, politika ve hedeflerle 

uyumlu bir şekilde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımını 

sağlamak aynı zamanda şeffaf ve hesap verilebilir olmaktır. Bu amaçları 

gerçekleştirmek ancak sonuç odaklı yönetim ve önleyici denetim sistemiyle 

mümkün olabilmektedir (Uzun, 2009). İşte Türkiye’de bu amaçları gerçekleştirme 

güdüsüyle 5018 sayılı kanun uygulamaya konmuş ve denetim kavramına yeni bir 

çehre kazandırılmış olup, denetim faaliyeti, iç kontrol ve dış denetim olmak üzere 

iki ayağa oturtulmuş, birinci ayağı oluşturan iç kontrol faaliyeti de kendi içinde iç 

denetim ve ön mali kontrol olmak üzere iki unsura ayrılmıştır. Eski uygulamada 

müfettiş, denetmen gibi kamu görevlilerince  düzenli olmayan bir biçimde, belirsiz 

sürelerde yapılan iç denetim faaliyeti yeni sistemle ile birlikte devamlı olarak, bir 

plan çerçevesinde, belirli zaman dilimlerinde, bu iş için yetişmiş uzman yetkililer 

tarafından yerine getirilen bir faaliyete dönüşerek kurumsal bir yapı kazanmıştır 

(Söyler, 2012: 82).  
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3.1. İç Kontrol       

İdarenin yönetim sorumluluğu kapsamında yürütülen iç kontrol, mali kontrol 

faaliyetleri yanında idarenin örgütsel yapısını, işleyişini, görev ve sorumluluklarını 

da kapsamına alan bir faaliyettir. 5018 sayılı kanunun 55. maddesinde İç kontrol; 

“İdarenin belirli amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 

tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali 

ve diğer kontroller bütünüdür” şeklinde tanımlanmıştır (KMYKK, 2003: madde 55). 

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik kavramlarının, hayat bulması için olmazsa 

olmazlardan biri etkin bir iç kontrol yapısıdır. Ülkemizde 5018 sayılı kanunun 

getirdiği yeni düzenlemelerden biri olan iç kontrol süreci ile kamu kaynaklarının 

kullanılmasında ve yönetilmesinde yer alan görevliler ve bunların yüklendiği  

sorumluluklar net bir şekilde ifade edilmiş olup, mali saydamlık ve hesap 

verilebilirliğin temini konusunda önemli adımlar atılmıştır.  

Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde görev alan yetkililer üst yönetici, harcama 

yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, merkezi uyumlaştırma birimi, muhasebe yetkilisi 

ve mali hizmetler birimi şeklinde ayrılarak sorumluluklar bu yetkililer arasında 

paylaştırılmıştır (Bağlı, 2008: 487). 1050 sayılı kanunda kusursuz sorumluluk ilkesi 

hakim olduğundan  yapılan harcamalardan saymanı ve tahakkuk memurunu sorumlu 

tutan bir yapı mevcutken 5018 sayılı kanunda kusurlu sorumluluk ilkesi 

benimsenmiş ve yapılan giderlerle ilgili ita amiri, sayman, tahakkuk memuru yerine 

harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sorumlu 

tutulmuştur (Çolak, 2006: 224). İç kontrol sistemi hataların, yanlışlıkların gün 

yüzüne çıkarılıp engellenmesinde tek başına yeterli olmamasından dolayı kamu mali 

yönetim ve kontrol sisteminin anayasası olan 5018 sayılı kanun, ön mali kontrolü ve 

iç denetimi iç kontrol sürecinin önemli iki saçayağı olarak ele almıştır (Alçin, 2009: 

67).İç kontrol sisteminin bir unsuru olarak düzenlenen iç denetim sistemi hesap 

verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Kamu 

kurumlarında üst yöneticiye bağlı, fakat fonksiyonel açıdan bağımsız olan iç 
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denetçiler aracılığıyla gerçekleştirilen denetimler neticesinde mali saydamlık ve 

hesap verilebilirliğin işlerliği sağlanmakta ve kolaylaştırılmaktadır  (Kesik ve Kıral, 

2012: 525). İç denetim kavramı genel olarak belirli kurum, işletme ya da örgütün 

yaptıkları faaliyetlerin yine aynı kurum, işletme ya da örgüt içinden uzman kişilerce 

incelenmesi işlemi şeklinde ortaya konulabilir (Arslan, 2010: 66). İç denetim, 

Kurum yönetimi tarafından yolsuzlukları, yapılacak hataları önlemek ve etkin 

olmayan faaliyetleri minimize etmek amacıyla aynı kurum bünyesinden 

görevlendirilen kişilerin yaptığı araştırma ve inceleme faaliyetidir (Tufan ve Görün, 

2013: 117). Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından yapılan tanımlamaya göre 

iç denetim, kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak için 

tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir (Uzun, 

2009: 1).  İç denetim faaliyeti sayesinde kurumsal yönetim, iç kontrol yapısı ve risk 

yönetimi değerlendirilerek bu süreçlerin gelişmesine olanak tanınmaktadır (Türedi, 

Karakaya ve İldem, 2015: 65).  

5018 sayılı kanunun 63.  maddesinde “İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” 

şeklinde ifade edilmiştir  5018 sayılı kanunun 58. maddesinde iç kontrolün bir unsuru 

olarak düzenlenen ön mali kontrol, “harcama birimlerinde işlemlerin 

gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi 

tarafından yapılan kontrolleri kapsar. ” şeklinde ele alınmıştır. 
Tablo:1 2016 Yılı İç Denetçi Ataması Yapan Kurum Sayısı 

 
Kaynak: İDKK,2016 

0 100 200 300 400 500
Genel Bütçe

Genel
Bütçe Özel Bütçe SGK Mahalli

İdareler Toplam

Atama Yapmayan Kurum Sayısı 12 27 0 89 128
Atama Yapan Kurum Sayısı 33 109 2 111 255
Sütun1
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Şekil1: 2016 Yılı İç Denetçi Oranları 

 
Kaynak: İDKK,2016 

Kamu idareleri tarafından 2075 iç denetçi kadrosunun 906 adedine atama 

yapılmıştır. Dolu kadro sayısının toplam kadro sayısına oranı % 44 seviyesindedir. 

Tablo2:Yıllara Göre Hazırlanan İç Denetim Rapor Sayıları

 
Kaynak: İDKK,2016 

3.2.Dış Denetim  

     Bütçenin uygulama süreci sona erdikten sonra, kamu kurumlarının 

faaliyetlerinin kendileri dışında bir başka kamu kurum tarafından 

denetlenmesine dış denetim denilmektedir (Bozkurt, 2014: 34). Dış denetim, 

fonksiyonel bağımsız, özerk ve yürütme erkinin dışında olan bir organ 

tarafından bütçenin uygulanma dönemi sona erdikten sonra parlamento adına 

yapılan denetim türüdür (Doğmuş, 2010: 17) Ülkemizde dış denetim yetkisinin 

verildiği tek kurum olma özelliğine sahip Sayıştay uluslararası literatürde yüksek 

denetim kurumu olarak nitelendirilmektedir.  

Saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasında Sayıştaylara önemli görevler 

düşmektedir. Ülkemizde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde dış 

denetim kavramını ele aldığımızda 2010 yılında yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay 

kanununun amaç başlıklı ilk maddesinde bu hususa yer verilmiştir. İlgili kanunun  

birinci maddesinde “Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları 

çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 

Dolu Kadro 
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çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve 

işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme 

ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere Sayıştay’ın kuruluşunu, işleyişini, denetim 

ve hesap yargılaması usullerini, mensuplarının niteliklerini ve atanmalarını, ödev 

ve yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini, Başkan ve 

üyelerinin seçim ve teminatını düzenlemektir” denilmek suretiyle hesap verme 

sorumluluğunun ve mali saydamlığın altı çizilmiştir (Sayıştay Kanunu, 2010: 

madde1).  

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki etkin bir denetim faaliyeti ancak etkin bir 

raporlama ile mümkün olabilmektedir. Sayıştayın kapsamlı, verimli ve tutarlı 

çalıştığının göstergesi elde ettiği verileri ilgililere iletmesinde yatmaktadır. Sağlıklı 

bir denetim faaliyetinden bahsedebilmek için elde edilen bilgilerin ilgililere 

gönderilmesi gerekmektedir. İşte Sayıştay bunu raporlama göreviyle yerine 

getirmektedir. Sayıştayın yaptığı denetimler sonucunda elde ettiği bilgileri raporlar 

hazırlayarak kamuoyuna sunması mali saydamlığın bir örneğidir (Selen ve Taytak, 

2017: 211).  

      Sayıştay hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasına yönelik 

raporlar hazırlaması yanında TBMM adına düzenlilik ve performans denetimi de 

gerçekleştirmektedir. 

       6085 sayılı kanuna göre Sayıştay düzenlilik denetimi ve performans denetimi 

olmak üzere iki tür denetim görevi üstlenmiştir. Kanunun ikinci maddesinde 

düzenlilik ve performans denetimi açıklanmıştır. Kanuna göre Sayıştay’ın yapmakla 

mükellef olduğu düzenlilik denetimi kendi içinde mali denetim ve uygunluk 

denetimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

       “Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali 

yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor 

ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi,  
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       Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve 

işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine 

ilişkin denetimi,  

       Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce 

belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini 

kapsayan denetim faaliyetidir” (Sayıştay Kanunu, 2010: madde 2).  

Sayıştay’ın yaptığı denetimler sonucunda raporlar hazırlaması 5018 sayılı KMYK 

kanunu ile mali yapımıza getirilen yeni düzenlemelerden biridir. İlgili kanunda 

raporlama faaliyeti, şeffaflığın, hesap verilebilirliğin, etkililik ölçüsünün, teftiş ve 

denetimin önemli bir unsuru olarak görülmüştür (Söyler, 2012: 74). 6085 sayılı 

Sayıştay kanununda  raporlamaya ilişkin  şu hükümler mevcuttur: 6085 sayılı 

kanunun Sayıştayın görevleri başlıklı 5. maddesinde Sayıştayın görevleri arasında 

“Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, 

yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.” cümlesindeki raporlar sunar ifadesi ile 

Sayıştay’ın bu görevi yinelenmiştir. Sayıştayın görevlerini yerine getirmesinde kilit 

araç düzenlediği raporlardır. Sayıştay’ın düzenlediği çeşitli raporlar TBMM’ye 

sunulmakta ve aynı zamanda halka duyurulmaktadır. Böylece Sayıştay vatandaşı da 

bilgilendirerek mali saydamlığın teminine aracılık etmektedir. Sayıştay hazırladığı 

raporlar sayesinde hangi kamu kurumunun kendisine tahsis edilen kaynağı 

verimlilik, tutumluluk ve etkinlik ölçütleri çerçevesinde kullanıp kullanmadığını 

kolaylıkla belirleyebilmektedir (Akyel, 2016: 120-122). 

   Raporlama faaliyeti ile ulaşılmak istenen asıl amaç tutarlı, doğru, eksiksiz bilginin 

temini ve vatandaşın ödediği paranın ne ölçüde etkin, ekonomik ve verimli 

kullanıldığının ortaya çıkarılmasıdır. (Çiçek ve Dikmen, 2014: 343). Etkin bir 

denetim sisteminin olmazsa olmazları arasında olan raporlama faaliyeti kapsamında 

6085 sayılı Sayıştay kanunu ve 5018 sayılı KMYK kanun Sayıştaya bazı raporları 

hazırlama görevi vermiştir (Önder ve Türkoğlu, 2012: 209). Sayıştay aşağıda 

belirtilen raporları sistematik bir biçimde TBMM’ye sunmakla yükümlü kılınmıştır. 

Bu raporlar şunlardır; Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme 

Raporu (Mali Denetim raporu ve Performans Denetim Raporu), Faaliyet Genel 
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Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu, KİT Raporları, 

Diğer Raporlar (Akbulut, 2011: 195). 
Şekil2: 2017 Yılı Sayıştay Mensuplarının Dağılımı 

 
Kaynak: Sayıştay Faaliyet Raporu, 2017 

 2017 yılı Sayıştay mensuplarının dağılımına baktığımızda Sayıştay’da yeterli denetim 

elemanının istihdam edilmediği görülmektedir.  

Tablo3: 2017 Yılı  Sayıştay’ın Hazırladığı Rapor Sayıları 

 
Kaynak: Sayıştay Faaliyet Raporu, 2017 

6085 sayılı Sayıştay kanununun 44. maddesinde belirtildiği üzere; “Sayıştay 

raporları, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu ve ilgili kamu idarelerine 

verildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştay Başkanı veya 

görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından, kanunların açıklanmasını 

yasakladığı durumlar hariç kamuoyuna duyurulur” ibaresi ile saydamlığın en 

önemli göstergelerinden birisi icra edilmiş olmaktadır.  

Sayıştayın hazırladığı bu raporları kamuoyuna sunması saydamlığın en önemli 

göstergesiyken Sayıştayın bu raporları değerlendirmek için parlamentoya vermesi ve 

parlamentonun bütçe hakkının gereği olarak bunu değerlendirmesi hesap verme 

sorumluluğunun en önemli göstergeleri arasındadır. Parlamento tarafından yapılan 

denetim faaliyeti sayesinde siyasal iktidarın görevini kötüye kullanması, mevcut 

yasal ve anayasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi engellenmiş olmaktadır. 

Yasama denetimi ile kamusal kaynakların mevzuata ve kanuni hükümlere uygun 

55%
4%

1%
40%

Sayıştay Mensuplarının Dağılımı

783 Denetçi 64 Başkan, Başkan.Y, Daire.B, Üye 10 Savcı 560 Yönetim Mensubu
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kullanılıp kullanılmadığı hususunda siyasal iktidar kontrol edilirken diğer taraftan 

da kamu mali yönetiminde verimlilik etkinlik ve tutumluluk kriterleri de 

sağlanmakta ve siyasal erkin uyguladığı politikaların yasama erki tarafından 

izlenmesi yoluyla yönetimde saydamlık ve şeffaflık da temin edilmektedir 

(Gençkaya, 2012: 68-69).  

4. SONUÇ  

Etkin bir kamu yönetiminin inşasının etkin bir denetim sistemi ile mümkün 

olabileceği savından hareketle gerek dünyada gerekse ülkemizde kamu mali 

yönetimi hususunda şeffaflığı, hesap verilebilirliği güçlendirmek bağlamında çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. Küresel seviyedeki krizlerin arkasında yatan sebeplerden 

olarak görülen saydamlığın ve hesap verilebilirliğin zayıflığını bertaraf etmek 

amacıyla ülkemizde çeşitli düzenlemeler yapma zorunluluğu gündeme gelmiştir. Bu 

çerçevede 2003 yılında 5018 sayılı kanun hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 5018 

sayılı kanun ile başlayan süreç 2010 yılında uygulamaya giren 6085 sayılı kanun ile 

devam ettirilmeye çalışılmış, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığı sağlama 

hususunda denetime dair çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Şeffaf, saydam ve hesap 

verilebilir bir yönetim için denetim sistemi güçlendirilmeye çalışılmış,  bu çerçevede 

Sayıştaya raporlama görevi verilmiş ve Sayıştayın yapacağı denetimler ve 

kapsamları genişletilmiştir.  

Dış denetimde saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde Sayıştay’ ın 

denetim alanının tüm genel yönetim kapsamındaki idareleri içerecek şekilde 

genişletilmesinin ve Sayıştay’ nın düzenlilik denetimi yanında performans denetimi 

yapmasının ve raporlama görevi üstlenmesinin olumlu olduğu, ancak Sayıştay 

denetçilerinin sayı ve nitelik itibariyle buna hazır olmadığı bu nedenle Sayıştay 

denetçilerinin sayı ve nitelik açısından bu duruma hazır hale getirilmesi  

gerekmektedir. Sayıştayca hazırlanan raporların etkinliğinin, bunların ayrıntılı bir 

şekilde değerlendirilmesine bağlı olduğu, bunun için TBMM’de özel bir 

değerlendirme komisyonuna gereksinim vardır.Sayıştay 2017 yılı içinde 72 Kamu 

İdaresinde performans denetimi gerçekleştirmiştir. Mali saydamlık ve hesap 

verilebilirliği sağlamanın önemli göstergelerinden biri de performans denetimidir. 

Sayıştay tarafından yapılan performans denetimi tüm kamu idarelerini kapsayacak 
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ölçüde arttırılmalı ayrıca performans denetiminin INTOSAI performans denetim 

standartlarına uygun şekilde yeniden ele alınması gerekmektedir. Ayrıca saydam ve 

şeffaf bir iç denetim faaliyeti için iç denetim raporlarının kamuoyuna açıklanması 

gerekmekte ve etkin denetimin gerçekleştirilebilmesi için iç denetim elemanı 

kadrolarına gerekli atamaların yapılması gerekmektedir.  
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Kamu Mali Yönetiminde Muhasebe Bilişim Sistemlerinin 
Gelişimi 

Zeynep HATUNOĞLU1, Cebrail İSPİR2 
 

Özet 
Uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun bir kamu mali yönetimi ve kontrol 

sistemi oluşturma amacı ile hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra hesap verebilirliği ve 
mali saydamlığı sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. Ancak, bu amaçlara 
ulaşılması sırasında uygulamada birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların 
giderilmesi amacıyla, bütünleşik bir kamu mali yönetim bilişim sistemine geçiş zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Devlet muhasebesinde reform kabul edilen, Bütünleşik Kamu 
Mali Yönetimi Bilişim Sisteminin ilk adımını teşkil eden Yeni Devlet Muhasebe Bilişim 
Sisteminin uygulaması, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlamıştır.  2018 yılında 
merkezi yönetim kapsamındaki 189 kamu idaresinde kullanılmaya başlanılan söz konusu 
sistemin temel özellikleri entegrasyona açıklık, süreç yaklaşımını esas alma ve elektronik 
belge altyapısına uygunluktur.  

Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi ile bütçe kanunu hazırlıklarının başlamasından 
kesin hesabın TBMM'de kanunlaşmasına kadar geçen aşamalarda başta elektronik belge 
olmak üzere mali süreçlere yönelik işlemler yeni teknoloji ile kolaylaştırılacak ve mali 
yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. Böylece, mali 
yönetimdeki politika üreticileri ile karar vericiler, ihtiyaç duydukları güncel verilere daha 
hızlı ve kolay bir şekilde erişebileceklerdir. Süreç odaklı kurgulanan ve diğer bilişim 
sistemleriyle entegre olan harcama ve muhasebe sistemi, mali işlemlerdeki mükerrer iş 
süreçlerini ortadan kaldıracak, maliyetleri azaltacak ve vatandaşa sunulan hizmetlerin 
kalitesi ile çeşidini artıracaktır. Aynı zamanda, mali işlemlere ilişkin strateji belirlemeden 
uygulamaya, raporlamadan denetime ve vatandaş odaklı hizmetlere kadar tüm süreçleri tam 
elektronik yapı ile destekleyecek olan bu yeni devlet muhasebe bilişim sistemi, kaynakların 
daha etkin ve ekonomik kullanımına katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmayla, halihazırda mali süreçlere yönelik geliştirilen sistemlerin mevcut 
sorunları ve yeni geliştirilen sistemin eski sistemden farklılıkları ortaya konularak, Yeni 
Devlet Muhasebe Bilişim Sisteminin getirdiği yeniliklerinden beklenen faydaların, elde edilip 
edilmeyeceğine yönelik tespitlerde bulunulması amaçlanmıştır. Yeni Devlet Muhasebe 
Bilişim Sisteminin yeni uygulanmaya başlanılmasından dolayı konu ile ilgili sınırlı sayıda 
literatür bulunmaktadır. Devlet muhasebe literatürüne katkı çalışmanın diğer bir amacını 
oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler-- Devlet Muhasebesi, Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi, Bilişim Sistemi 
JEL Sınıflandırma Kodları: H50, M40, M49 
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The Development of Accounting Information Systems in 
Public Financial Administration 

Abstract 
The main objective of the Law on Public Financial Management and Control No. 5018, 

which is prepared with the aim of establishing a public financial management and control 
system complying with international standards and EU norms is to provide accountability 
and financial transparency in addition to effective, economic and efficient use of public 
resources. However, in reaching these goals, some problems are encountered in practice. In 
order to resolve these issues, it became necessary to shift to an integrated public financial 
management information system. Therefore, implementation of the New Government 
Accounting Information System which is first step of the Integrated Public Financial 
Management Information System and accepted as a reform in Government Accountancy, has 
started with the Prime Ministry Circular No. 2017/7. Main features of the system that has 
been used by 189 public administrations within the scope of central government in 2018 are 
open to integration, based on process approach and suitable for electronic document 
infrastructure.  

 By the new government accounting information system, processes that is starting 
with the preparations of the budget law and finalizing with the enacting of final account law 
in the TBMM, especially the electronic documents and transactions related to financial 
processes will be simplified with new technological facilities, and an integrated information 
system infrastructure will be established for financial management system. Thus, current 
data needed by policy makers in the financial management and decision makers can be 
accessed more quickly and easily. The expenditure and accounting system, which is 
constructed process-oriented and integrated with other information systems, will eliminate 
the duplicate business processes in financial transactions, reduce costs and increase the 
quality and variety of the services provided to citizens. Additionally this new government 
accounting information system which will support all the processes with full electronic 
structure, from financial transactions strategy determination to implementation, from 
reporting to auditing and to citizen-focused services, will contribute the more efficient and 
economical use of resources.   

 In this study, it is aimed to determine the current problems of the information 
systems developed for financial processes, to find differences between the new developed 
system and the old system and to make determinations about whether or not the expected 
benefits will be obtained from the innovations brought by the New Government Accounting 
Information System. Due to the introduction of the new Government Accounting and 
Information System, there is limited literature on the subject. The contributation to the 
government accounting literature is another purpose of the study. 
Keywords-- Government Accounting, Integrated Public Financial Management, 
Information System 
JEL Classification Codes: H50, M40, M49 
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1.GİRİŞ 

Kamu mali yönetiminde, uluslararası alanda yaşanan siyasal, ekonomik ve 

teknolojik alanlardaki gelişmeler ile sürekli bir değişim ve yenilik yaşanmaktadır. 

Yaşanan bu değişim ve yeniliklerin gereği olarak, 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-

i Umumiye Kanununu yürürlükten kaldırmış ve kamu mali yönetim sistemimizde 

önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra hesap verebilirliği ve mali saydamlığı 

sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. Bu amaç çerçevesinde, hükümet 

programları, kalkınma planları ve stratejik planlar ile belirlenen politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılması, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, 

muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü için belirlenmiş ilkeler 

çerçevesinde işleyen bir mali yönetim bilişim sisteminin varlığına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Kamu mali yönetimine ilişkin süreçlerde otomasyona geçilmesi konusunda 

dünyada özellikle son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı görülmektedir. 

Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler doğrultusunda, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin mali yönetim süreçlerinde kullanımı amacıyla ülkemizde de önemli 

çalışmalar yapılmış ve farklı otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. Söz konusu 

sistemler, bütçe hazırlık aşamasından başlayarak, bütçe işlemleri, tahakkuk, 

harcama, muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar uzanan tüm aşamaların 

izlenmesi, yönetilmesi ve denetime hazır hale getirilmesi amacı ile kullanılmakta; 

mali politikaların belirlenmesi ve uygulanması sırasında önemli fonksiyonları yerine 

getirmektedir (bkmybs.maliye.gov.tr,2018). 

Ancak, kamu mali yönetim sistemimiz kapsamındaki süreçlere yönelik olarak, 

farklı kurumlar tarafından, birbirinden büyük ölçüde bağımsız geliştirilen ve işletilen 

otomasyon sistemleri, mükerrer iş süreçlerinin oluşması ve sistemler arasındaki 
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entegrasyon düzeyinin sınırlı kalması gibi sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. 

Bu sorunların çözümü amacıyla, 5018 sayılı Kanun kapsamında öngörülen ilkeler 

doğrultusunda tasarlanmış bütünleşik bir kamu mali yönetim bilişim sisteminin 

oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

Bu kapsamda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk 

adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik 

belge altyapısına uygun “Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim ve Harcama Yönetim 

Sistemi” 2017 yılının Kasım ayından itibaren merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinde kullanılmaya başlanılmıştır.  

Bu çalışmada, halihazırda mali süreçlere yönelik geliştirilen bilişim sistemleri ve 

yeni geliştirilen bilişim sisteminin eski sistemden farklılıkları ortaya konularak, Yeni 

Devlet Muhasebe Bilişim Sisteminin getirdiği yeniliklerinden beklenen faydaların, 

elde edilip edilmeyeceğine yönelik tespitlerde bulunulması amaçlanmıştır. 

2. TÜRKİYE’DE DEVLET MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN 

GELİŞİMİ 

Ülkemizde kullanılan muhasebe bilişim sistemlerindeki gelişimi 2017 yılı öncesi 

uygulamalar ve 2017 yılı sonrası uygulamalar şeklinde inceleyebiliriz. 

2.1. 2017 Yılı Öncesinde Uygulanan Devlet Muhasebe Bilişim Sistemleri 

Bu sistemler, Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi (say2000i) ve Kamu 

Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) başlıkları altında incelenebilir.  

2.1.1. Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi (Say2000i) 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi devletlerin işleyiş 

mekanizmasını da değiştirmektedir. Devletin gelişmiş ve uygun teknolojileri çağdaş 

yönetim teknikleriyle birleştirerek çağın gereklerine uygun ve hizmeti ön plana 

çıkaran bir yapılanmaya gitmesi zaruri hale gelmiştir. Bu nedenle, ülkemizde birçok 

devlet kurumu bilgi teknolojileri ve otomasyon sistemlerine dayalı iş sürecini 

benimsemiş ve uygulamaya başlamıştır (Gökgöz, 2010:52). Bu kapsamda, Maliye 

Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Harcama Yönetiminin 
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reform ihtiyaçlarına çözüm sağlamak amacıyla 1999 yılının Mart ayında say2000i 

(Web Tabanlı Kamu Muhasebe Sistemi) projesi başlatılmıştır (Dener vd., 2011:56). 

Bu proje ile devletin muhasebe bilgileri günlük olarak izlenmeye başlanmış, 

dolayısıyla her düzeyde kamu maliyesi kararlarını güncel bilgilerle destekleyen bir 

yönetim bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem ile tüm kamu çalışanlarının 

personel bilgilerinin, maaş bilgilerinin ve sağlık harcamalarının, merkezi olarak 

yönetim ve denetimi mümkün hale gelmiştir. Say2000i sistemi, uygulamaya 

geçildiği dönemde, gelişmiş bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı, web 

tabanlı e-devlet uygulamaları arasında dünya çapında ilk beş büyük projeden biri 

olup, büyüklük ve kapsam açısından ülkemizdeki en büyük web tabanlı kamu 

projesidir (Gökgöz, 2010:52). 

2.1.2. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi, harcama ve 

muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak 

suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren 

muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının 

sağlanmasını hedefleyen ve Say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte çalışan bir 

bilişim sistemidir (kbs.gov.tr, 2018).  

KBS uygulaması ile kamu mali yönetim sistemimiz açısından birçok fayda 

sağlanmaktadır. Bu faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir (muhasebat.gov.tr, 2018): 

 Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferinde kâğıt 

kullanımı en aza indirilmesi, 

 Harcama sürecinde kullanılan bazı belgeler elektronik ortama taşınması, 

 Belgelerin denetime elverişli şekilde muhafazasının sağlanması, 

 Harcama sürecinde kullanılan belgelerde uygulama birliğinin olması, 

 Harcanma sürecinin bütçe aşamasından kesin hesaba kadar olan tüm 

aşamaları izlenmesi, 

Bu suretle yönetilebilir, iç kontrol ile elektronik denetime elverişli, hızlı ve 

güvenlikli bir ortamda işleyen bir yapı oluşturulmuştur.  
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KBS bilişim sisteminde 9 (dokuz) uygulama modül bulunmaktadır. Bu modülerin 

8 tanesi halihazırda kullanılmaktadır. Ancak, Harcama Yönetim Sistemi (HYS) 

modülü yerine,2017 yılı Kasım ayından itibaren Yeni Harcama Yönetim Sistemi 

(MYS) kullanılmaya başlanılmıştır. 

2.2. 2017 Yılı Sonrasında Uygulanan Devlet Muhasebe Bilişim Sistemleri 

Mali yönetim anlayışımızda önemli yapısal değişimleri beraberinde getiren 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı ile hesap verme 

kavramları önem kazanmış ve ayrıca karar alma süreçlerinin niteliği de değişmiştir. 

Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan bilgiye zamanında, doğru ve tam bir şekilde 

ulaşılması için mali yönetim kapsamındaki süreçlerin bilgi ve iletişim teknolojileri 

ile desteklenmesi önem kazanmıştır. 

Bu çerçevede ortaya çıkan “Mali Yönetim Bilişim Sistemi” olarak tanımlanan 

otomasyon sistemleri, bütçe hazırlık sürecinden başlamak üzere; bütçe ve ödenek 

işlemleri, harcama programları, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama ve kesin 

hesaba kadar uzanan tüm aşamaların izlenmesi, yönetilmesi ve denetime hazır hale 

getirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.  

Ancak, ülkemizdeki mali yönetim sistemi kapsamındaki süreçlere yönelik 

2017 yılına kadar uygulanan bilişim sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla 

geliştirilememiş olması, birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Kamu mali yönetim sistemimiz kapsamındaki süreçlere yönelik olarak, farklı 

kurumlar tarafından geliştirilen otomasyon sistemlerinin işleyişi ile ilgili karşılaşılan 

sorunları aşağıdaki gibi sıralanabilir (bkmybs.maliye.gov.tr, 2018): 

 Bilişim sistemleri arasında sınırlı entegrasyon olması, 

 Mükerrer iş süreçlerinin oluşması, 

 İşlemlerin emek-yoğun olarak yapılması ve verimlilik kaybının ortaya 

çıkması, 

 Bilişim sistemlerinde ortak bir dil kullanılmaması, 
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 Plan-program-bütçe ile hedef-bütçe-performans bağlantısının kurulmasında 

zorluk yaşanması, 

 Karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulabilen verilerin elde edilememesi, 

 Kaynakların tahsisinde ve bunların takibinde sorun yaşanması, 

 Mevcut sistemlerin yeni teknolojileri kullanma ve uyumda sorun yaşanması, 

 Merkezi sistemler tarafından üretilen mali bilgiye, idareler tarafından erişim 

imkanının sınırlı olması, 

 Mali süreçlerdeki sorumlulukların, yükümlülüklerin ve standartların net 

olarak belirlenememiş olması, 

 Denetim süreçlerinde, bilgisayar destekli denetim tekniklerinden istenilen 

düzeyde yararlanılamaması. 

Söz konusu sorunların çözümü, kamu mali yönetim sistemimiz kapsamında yer 

alan bilişim sistemlerinin, 5018 sayılı Kanunun temel prensipleri çerçevesinde 

yeniden değerlendirilmesi ve bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasını diğer bir ifade 

ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi alt yapısının oluşturulmasını 

zorunlu kılmaktadır (bkmybs.maliye.gov.tr,2018). Bütünleşik Kamu Mali Yönetim 

Bilişim Sistemi (BKMYBS); kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri 

destekleyen, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda ilgili 

taraflara ve karar vericilere rapor ve bilgi sunan yazılımların oluşturduğu entegre 

sistemler bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (resmigazete.gov.tr, 2018) 

Bu entegre sistemlerin nihai hedefi, öncelikle merkezi yönetim kapsamındaki 

kamu idareleri için geçerli olmak üzere bütçe kanunu hazırlıklarının 

başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen aşamalarda 

kullanılan otomasyon sistemlerinin, başta elektronik belge olmak üzere yeni 

teknolojik imkanlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemimiz için bütünleşik bir 

bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasıdır (bkmybs.maliye.gov.tr,2018). Bu 

sürecin ilk adımı olarak Yeni Harcama Yönetim Sistemi (MYS) ve Yeni Devlet 
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Muhasebe Bilişim Sistemi, 2017 yılı Kasım ayı itibariyle peyderpey uygulamaya 

geçilmiştir. 

2.2.1. Yeni Harcama Yönetim Sistemi (MYS) 

Yeni Harcama Yönetim Sistemi (MYS) kamu idarelerine, “Harcama Talimatı 

Onay Belgesi” ve “Ödeme Emri Belgesi’ni e-belge standartlarına uygun olarak 

elektronik ortamda hazırlamalarına olanak tanıyan bir bilişim sistemidir. Yeni 

Harcama Yönetim Sistemi’nin temel amacı, harcama süreçlerinde, ıslak imzalı 

belgenin yerine, belirlenmiş standartlara uygun olarak hazırlanmış olan e-belgenin 

kullanılmasıdır (egitim.muhasebat.gov.tr, 2018). 

Kamu idareleri tarafından, KBS Sisteminde kullanılan eski Harcama Yönetim 

Sistemi (HYS) ile Yeni Harcama Yönetim Sistemi (MYS) arasında bazı farlılıklar 

bulunmaktadır. Bu farklılıklar Tablo- 1’ de özetlenmektedir. 

Tablo-1: Eski Harcama Yönetim Sistemi (HYS) ile Yeni Harcama Yönetim Sistemi 

(MYS) Arasındaki Farklılıklar  

HYS (Eski) MYS (Yeni) 

Harcama biriminin ilişkili olduğu 

saymanlığın kodu ile birlikte kurumsal 

kod tanımlamaktadır. 

Her harcama birimi bir Vergi Kimlik 

Numarası (VKN) ile doğrudan 

tanımlamaktadır. 

Harcama biriminin düzenlediği ödeme 

emri belgesinde muhasebe kayıtları 

bulunmaktadır. 

Ödeme emri belgesinde, daha çok sözel 

ifadeler içeren referans değerler 

kullanılmaktadır. 

Harcamada süreç mantığı 

bulunmamaktadır. 

Harcama talimatı ile başlayıp ödeme emri 

belgesi ile biten, süreç bazlı harcama yapısı 

mevcuttur. 

E-belgeye müsait değildir. Sistem tasarımı e-belgeye uygun şekilde 

yapılmıştır.  
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Kullanıcılar, Harcama Yetkilisi 

Kullanıcısı ve Gerçekleştirme Görevlisi 

Kullanıcısıdır. 

Kullanıcılar, Veri Giriş Görevlisi, 

Gerçekleştirme Görevlisi, Strateji 

Kullanıcısı ve Harcama Yetkilisidir. 

Kaynak: www.egitim.muhasebat.gov.tr, 2018 

2.2.2. Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi (YDMBS) 

YDMBS, kamu idareleri muhasebe birimlerine ait iş ve işlemlerin elektronik 

belge kurgusu ile tasarlanan harcama sürecinden başlatılarak, süreç odaklı bir 

yaklaşımla otomatik kayıt yapılabilmesi ve mükerrer veri girişlerini engellemesi için 

geliştirilmiş bir sistemdir (egitim.muhasebat.gov.tr, 2018). 

YDMBS ile bütçe kanunu hazırlıklarının başlamasından kesin hesabın TBMM'de 

kanunlaşmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemleri, başta 

elektronik belge olmak üzere yeni teknolojik imkanlara kavuşturulacak ve mali 

yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. 

YDMBS’ nin eski Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi (say2000i) 

uygulamasına göre birtakım üstünlükleri bulunmaktadır. Bu üstünlükler aşağıda 

sıralanmaktadır(muhasebat.gov.tr,2018). 

Yeni Sistem, idare bazlı veri ve muhasebe kaydı tutmaya olanak sağlamakta 

ve böylece bir kamu idaresi ile ilişkili olarak birden fazla hesap planı ve 

yevmiye defteri kullanımı mümkün bulunmaktadır, 

 Birbiri ile etkileşimli bir şekilde çalışan modüllerden oluşan yeni sistem, diğer 

dış sistemler ile gelişmiş entegrasyon olanaklarına sahiptir, 

 E-belge kullanımı sayesinde mali işlemlere ilişkin süreçlerde mükerrer veri 

girişi engellenerek, muhasebe kayıtlarının otomatikleştirilmesi 

sağlanmaktadır,  

 PC ve mobil teknolojiler sayesinde, işlemlerin yer ve zamandan bağımsız 

yapılabilmesine olanak sunmaktadır,  
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Yeni belge içerikleri, ilgili iş süreçlerinin daha etkin bir şekilde yerine 

getirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin, eski Web Tabanlı Saymanlık 

Otomasyon Sistemi (say2000i) uygulamasına göre bazı farklılıkları da 

bulunmaktadır. Bu farklılıklar Tablo-2 ‘de özetlenmektedir. 

Tablo 2: Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Eski Web Tabanlı Saymanlık 

Otomasyon Sistemi (say2000i) Arasındaki Farklılıklar 

say2000i Yeni Muhasebe Sistemi 

Muhasebe birimi muhasebesi Kurum muhasebesi, birden fazla hesap planı 

yönetimi 

Muhasebe kayıt formu Süreç bazlı muhasebe 

Kağıda dayalı işlem adımları Elektronik belge kurgusu, e-tedarik, e-fatura, 

e-tahsilat vb. uygulamalara hazırlık 

Tek katmanlı mimari Mikro servis tasarımı 

Geleneksel veri alışverişi yöntemleri Gelişmiş entegrasyon olanakları 

Desktop/Thinclient PC + Mobil 

Kaynak: www.bumko.gov.tr, 2018 

2.2.2.1.Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sisteminden Beklenen Faydalar  

Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sisteminin getirdiği yeniliklerden beklenen temel 

faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bunlar (bkmybs.maliye.gov.tr, 2018); 

 Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kazanılması ve 

kullanılması, 

 Harcama süreçlerindeki kontrol düzeyinin artırılması, 

 Kamu kurumlarında finansal raporlama imkanlarının geliştirilmesi, 

 Karar alma süreçlerinde istatistiksel yöntemlerin etkin ve yaygın 

kullanılması, 

 Mali süreçlerdeki iş ve işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılması, 
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 Elektronik belgenin yaygınlaşmasıyla birlikte, kağıt kullanımının en aza 

indirilmesi ve bu suretle kağıda dayalı süreçlerden dolayı oluşan sorunların 

giderilmesi, 

 Otomasyona geçilmiş olmasına bağlı olarak insan kaynağının daha verimli 

alanlarda değerlendirilmesi, 

 İç ve dış denetimde bilgisayar destekli tekniklerin kullanımının, 

 Ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin hızlanması. 

3. SONUÇ 

Kamu harcamalarının ağırlıklı olarak vergilerle finanse edildiği bir ülkede, 

kaynakların kullanılmasında azami hassasiyet gösterilmesi, bunun için gerekli alt 

yapının kurulması olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Yapılan harcamalarda fayda-

maliyet analizlerinin yapılması, politika belirleyicilerin verecekleri yönetsel 

kararları doğru ve güvenilir veri ve analizlere dayandırması, bütçenin 

hazırlanmasından kesin hesabın kanunlaşmasına kadar olan sürecin kontrol edilebilir 

olması, kamu mali yönetimi açısından kurulacak bir mali yönetim bilgi sistemiyle 

mümkün olacaktır (İyigün, 2014:118). 

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile çalışmaların kapsamının ve detaylarının 

ortaya konulduğu bu yeni mali yönetim bilişim sistemi sayesinde, mali yönetimdeki 

politika üreticileri ile karar vericilerin ihtiyaç duydukları güncel verilere daha hızlı 

bir şekilde erişilecek, süreç odaklı kurgulanan harcama ve muhasebe sistemiyle 

mükerrer iş süreçleri ortadan kaldırılacak ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi 

ile çeşidi artırılacaktır. Aynı zamanda, mali işlemlere ilişkin strateji belirlemeden 

uygulamaya, raporlamadan denetime ve vatandaş odaklı hizmetlere kadar tüm 

süreçleri tam elektronik yapı ile destekleyecek olan bu Yeni Devlet Muhasebe 

Bilişim ve Harcama Yönetim Sistemi ile kaynakların daha etkin ve ekonomik 

kullanımına önemli bir katkı sağlanacaktır. 

Ancak, sistemin yeni uygulanmaya başlanması ve bazı uygulamalarının henüz 

aktif olarak kullanılamaması, sistemden beklenen faydaların tam olarak 

sağlanamamasına yol açmaktadır. Yeni sistemde e-belge kullanımı, e-denetim ve 
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diğer bilişim sistemleri ile tam entegrasyonun sağlanması durumunda, sistemden 

beklenen tüm faydaların elde edilebileceği düşünülmektedir. 
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The impact of freight rates on the second-hand ship price 
bubbles: An application on the Panamax market 

 
Abdullah Açık1, Sadık Özlen Başer2 

Abstract 
Panamax is term for the size limits for ships travelling through the Panama Canal. These 

kind of vessels are one of the common ship types used in the world dry bulk trade. They are 
generally used for raw material transportation such as grain, coal and iron ore. However, 
as is the case in the maritime market, the market in which these vessels are operated is also 
very volatile. Freight rates and asset values can change dramatically even in the very short 
run. In maritime markets, it is also possible to obtain huge revenues by not only transporting 
cargoes but also selling the ships when the time comes. Making this schedule is not easy, but 
one of the most important factors determining ship values is freight rates. Therefore, knowing 
the effects of changes in freight rates on the probability of peaking at asset prices can be a 
very important guide to shipping investors. In this direction, the aim of this study is to 
determine the price bubbles in the second hand Panamax market and to determine the impact 
of freight rates on the probability of the formation of these bubbles, if any. Bubble times in 
the secondhand market were determined using the generalized sup ADF method proposed by 
Philips et al. (2012) and the effect of freight rates on the probability of occurrence of these 
bubbles was calculated using the logistic regression method. The data set consists of 227 
observations on a monthly basis covering between July 1999 and May 2018. The Baltic 
Panamax Index calculated based on the incomes of the Panamax vessels in a specific routes 
and the ship values of 5 years old these vessels were used as variables. According to the 
results of the research, the existence of 6 price bubbles in the secondhand market were 
identified and it was also determined that the freight rates are influential in the formation of 
these bubbles. The marginal effects obtained as a result of the logistic regression revealed 
that 1000 point increase in index increases the likelihood of price bubble formation by 11%. 
It is believed that these results guide the maritime stakeholders on the timing of sale and 
purchase decisions. 
Key Words: Panamax market, asset values, price bubbles, freight rates  
JEL Classification Codes: C25, C58, R40. 
 

Navlun oranlarının ikinci el gemi fiyatı balonlarına etkisi: 
Panamax piyasası üzerine bir uygualama 

Öz 
Panamax terimi, Panama kanalından geçebilecek gemiler için boyut sınırlandırması için 

kullanılır. Bu tür gemiler dünya kuru dökme yük ticaretinde kullanılan en yaygın araçlardan 
biridir. Onlar genellikle tahıl, kömür ve demir cevheri gibi ham maddelerin taşımacılığında 
kullanılırlar. Ancak denizcilik piyasasının genel karakterinde olduğu gibi, bu gemilerin 
işletildiği piyasa da çok oynaktır. Navlun oranları ve varlık değerleri çok kısa dönemde bile 
büyük oranda değişebilir. Denizcilik piyasalarında, sadece taşımacılık yapılarak değil, 
zamanı geldiğinde gemi satılarak da büyük gelirler elde edilebilmektedir. Bunun 
zamanlamasını yapmak kolay değildir, ancak gemi değerlerini belirleyen en önemli 
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faktörlerden biri navlun oranlarıdır. Bu yüzden, navlun oranlarındaki değişimin varlık 
değerinin zirve yapma olasılığına etkisinin bilinmesi denizcilik yatırımcılarına önemli bir 
rehber olacaktır.  Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı ikinci el Panamax piyasasındaki 
balonların tespit edilmesi ve navlun oranlarının bu balonlarının oluşma olasılığına etkisinin 
belirlenmesidir. İkinci el piyasasındaki balon zamanları Philips vd. (2012) tarafından 
önerilen genelleştirilmiş SADF yöntemiyle tespit edilmiş ve navlun oranlarının bu balonların 
oluşma olasılığına etkileri lojistik regresyon analiziyle hesaplanmıştır. Veri seti Temmuz 
1999 ve Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayan aylık 227 gözlemden oluşmaktadır. Belirli 
rotalardaki Panamax gemilerinin gelirleri az alınarak hesaplanan Baltık Panamax Endeksi 
ve bu gemilerin 5 yaşındaki değerleri değişken olarak kullanılmışlardır. Araştırmanın 
sonuçlarına göre, ikinci el piyasasında 6 fiyat balonu tespit edilmiş ve navlun oranlarının 
balonların oluşmasında etkili oldukları belirlenmiştir. Lojistik regresyonundan elde edilen 
marjinal etkiler ise endeksteki 1000 birimlik artışın balon olma olasılığını %11 arttırdığını 
göstermiştir. Bu sonuçların denizcilik paydaşlarına alım ve satım kararı zamanlamalarında 
rehber olabileceğine inanılmaktadır.   
Anahtar Kelimeler: Panamax piyasası, varlık değerleri, fiyat balonları, navlun oranları.  
JEL Kodları: C25, C58, R40. 

1. INTRODUCTION 

Dry bulk shipping is one of the most suitable and cost-effective methods for 

transporting large volumes of cargo in international trade. The main purpose of this 

transportation is to carry out an economic transportation between the oceans 

(Lun,and Quaddus, 2008).  In fact, the transportation of five major cargoes which 

are iron ore, coal, grain, bauxite and phosphate cargoes (Dai et al., 2015) is also 

carried out with this mode and their volume constitutes approximately 30% of the 

total tonnage of the cargoes carried around the world (UNCTAD, 2018). 

When the international dry bulk freight market is analyzed, high risk and 

volatility are observed, as there are constant uncertainties arising from the structure 

of world trade, global economy and government policies (Jing et al., 2008). 

Sensitivity to this uncertainty is due to the structure of dry bulk transportation that is 

similar to the perfect competition market. There are many buyers and sellers in the 

market and market participants can easily obtain price and customer information 

about the market. In addition, there are no big barriers to market entry except large 

capital requirements. Administrative and administrative structures do not need to be 

large and complex. There is also no need for product development and promotional 

activities because the service is specific and quiet simple (Lun,and Quaddus, 2008). 

Due to the high competition from these factors, developments in world trade are very 

important for stakeholders of this market. 
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Like other maritime markets, dry bulk market can also be divided into 4 sub-

markets; freight market, second hand market, newbuilding market and demolition 

market (Adland and Strandenes, 2006). For the purpose of this study, it is useful to 

examine the markets except the demolition market. Freight rates are derived from 

the relationship between supply and demand (Stopford, 2009). According to most 

studies, they have a Mean-Reverting structure. Because when the freight increases, 

the new orders also increase and the freight rates fall. On the contrary, when the 

freight falls, ship scrapping activities increase and the balance reaches to 

equilibrium, which causes a quiet increase in freight rates. In other words, freight 

rates tend to return to the mean (Tvedt, 2003). In this respect, freight rates and ship 

prices are interdependent (Beenstock, 1985). 

When the freight rates boom, shipowners may purchase a newbuilding ship or a 

second-hand ship to expand their fleet (Dai et al., 2015). First we need to examine 

the new building prices a little, it is observed that prices of the newbuilding ships are 

mostly sticky. The main reason for this is the delay time in delivery. Because the 

ship can be delivered about 2 years after the newbuilding order. Therefore, 

newbuilding prices are less volatile than second hand prices (Adland and Jia, 2015). 

Stabilizer effect is also available. When the freight rates are very high, rising 

newbuilding prices cause orders to fall (Dai et al., 2015). Of course, the most 

important factor affecting the new construction prices is not only the freight rates, 

second-hand ship prices are also very effective. 

The second hand value of the ship does not only reflect the historical cost of the 

construction, it reflects the probability of making a profit now and in the future 

(Lun,and Quaddus, 200). Strandenes (1984) stated the secondhand price as the 

weighted average of short-term and long-term freight revenues. In another study, the 

factors determining the second-hand vessel price based on a 20-year accumulation 

are stated as the newbuilding price, orderbook size, profit, age and DWT (Pruyn et 

al., 2011). In the studies evaluating the second hand price in itself, it is determined 

that the prices of small size ships are less volatile (Kavussanos, 1997). 
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Although the maritime sector is a transportation sector, investors in this sector do 

not just settle for the profits from transport. Investors who think that they can make 

big profits from ship trading are also quite large. These investors are called 

speculators or asset players (Kavussanos and Alizadeh, 2002). The importance of 

this situation can be seen more clearly on the data set used in this study. Figure 1 

shows the price changes between January 2000 and July 2018 for a Panamax type 5-

year-old ship. This chart is a great beneficial in understanding how important the 

timing of ship trading is. For instance, the value of the Panamax ship, which was $ 

26.5 million in July 2004, rose to $ 90.5 million in November 2007. The ship's value 

has increased almost 3.5 times during this period, so 3 years is not a big time for 

maritime industry. However, about a year after that enormous peak, the value of the 

same vessel fell to about $ 27 million with the impact of the great economic crisis. 

That is, investors who entered the market at the beginning of this cycle is minting 

money, while those entering the market at the peak suffered great damage. As can 

be seen from the graph, the same levels have never been approached to this day. It 

can be also thought that it is wrong to comment according to this situation because 

this great situation is an extreme one and it is hard to live again. Therefore, it is 

worthwhile to look at a relatively smaller and more quite likely cycle that occurred 

between March 2013 and March 2016. At the beginning of this cycle, the price of 

the ship was $ 18.5 million, then it increased $ 10 million and reached to value of $ 

28 million until to April 2014 in one year. After that, until March 2016, the value of 

the vessel declined by $ 17 million to $ 11 million in two years. These examples 

show how volatile the maritime industry is and how much profit can be gained even 

with a medium-sized vessel with the right investment decisions.  

Figure 1 also includes the Baltic Panamax index that we use in the study. BPI 

reflects the Panamax market and is calculated from weighted average on major 

routes (5). The fact that the two variables move almost in the same direction 

demonstrates the strong link between income and asset value. The price of the new 

ship is not such parallel, since the vessels in the second-hand market are more liquid 

because of the time-to-build effect.  
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Figure 1. Graphical Display of the Panamax Variables 

In this context, as seen in the literature, the freight rates and second-hand ship 

prices are dependent on each other. However, maritime transport is not a sector 

which large profits can only be achieved by making only transport activities. Large 

profits can be obtained with the right asset purchase and sale decisions at the right 

time. These right times are always the periods in which price bubbles are formed in 

the asset values. Therefore, this study is to determine the effect of the freight rates, 

which is one of the most influential factors on the second hand vessel prices, on the 

probability of price bubble formation in second hand ship values. In this respect, the 

data of the Panamax type ship, which is widely used in dry bulk transportation is 

very flexible, has been used. Firstly, bubbles in the second hand prices are 

determined by GSADF method. Then, a dummy variable is created based on these 

bubble periods and the formation probability is calculated by logit regression. As a 

result, the relationship between them is determined by a method not spotted in the 

literature. 

The rest of the study is organized as follows; the methods and data used in the 

study is introduced in the second section; the results of the analysis are presented in 

the third section; and finally, conclusions are made in the last section. 
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2. METHODOLOGY 

GSADF and logistic regression methods are used in the study. The bubble periods 

are determined by the GSADF test, and they are converted to a dummy variable 

which also becomes dependent variable in the logistic regression.  Then the effect of 

the freight index on the probability of the occurrence of price bubbles is determined 

by the logistic regression. Two methods are introduced below. 

2.1. GSADF Test 

Some traditional methods such as such as left-tailed unit root and co-

integration used in price bubble determination in the literature for a long time. 

However, these methods are difficult to detect explosive bubbles when the series 

contains multiple collapses. After identifying the missing aspects, Philips et al. 

(2011) suggested the sup ADF method in order to overcome this deficiency. SADF 

is effective when there is a single bubble event. However, existing of multiple 

bubbles is inevitable when the sample is large (Su et al. 2017).  So this test is 

insufficient to detect shorter bubbles after a long one (Su-Ling and Hsien-Hung, 

2015). After these deficiencies in spotting multiple price bubbles, Philips et al. 

(2012) proposed an alternative model called generalized SADF.  

The GSADF test shifts the start and end dates of the sample sequence in the form 

of a reasonable flexible window in order to detect bubbles more sensitively. So, this 

method is selected for this study to detect price bubbles in the 5 years old Panamax 

vessel. The procedure suggested by Caspi (2013) is used through an econometric 

software. 

2.2. Logit Regression 

The logit regression model is very similar to the linear regression model. The 

difference of this model is that the dependent variable consists of only two variables 

as 0-1 and the model can make its estimates within this range. The same estimations 

can be performed with linear probability models. However, linear models cannot 

make estimates at intervals of 0-1, R squared values are low, and they cannot provide 

normal distribution and homoscedasticity conditions in error terms. So, logit and 
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probit models have been developed (Verbeek, 2017:216). Logit and Probit models 

are nearly same, but logit model is generally chosen due to its mathematical 

simplicity (Gujarati, 2004:614). Therefore, logit model is used in the analysis of this 

study.  

The following process has been proposed by Emeç (2018), and it is used for the 

calculation of the average marginal effects in this study. First, the regression 

equation (1) is estimated in accordance with the logit model. The variable consisting 

of 2 options is selected as the dependent variable which is “1” in the bubble 

days, and “0” in the remaining days.  

 (1) 

Then the coefficients of the equation (1) and the mean of the independent 

variables they belong to are used to find Z by using the equation (2). 

 (2) 

Afterwards, equation (3) is used to calculate the standard logistic 

distribution function after the Z value is found. This function is represented 

by f(Z). 

 
(3) 

At the end of the process, marginal effects of each independent variable 

are calculated by (4) multiplying the logistic distribution function by their 

coefficients.  

 (4) 

 



 

636 
 

Logit models can also present probability in certain conditions in 

independent variables. However, marginal effect of the independent variable 

has been taken into consideration. In the next section, findings and results are 

presented 

3. FINDINGS AND RESULTS 

In this section, firstly, the descriptive statistics of the data set to be used in the 

study are presented. Then the results obtained from the GSADF test and the Logistic 

regression model are explained respectively. 

3.1. Data  

The data set used in the study consists of 227 observations on a monthly basis 

covering the dates between July 1999 and May 2018. The Panamax index is a freight 

index issued by Baltic that shows the general situation on that ship's market. Our 

other variable is the value of a 5-year-old Panamax ship. This data is appropriate 

because second hand ship market is more liquid than new construction market. The 

time-to-build effect makes it difficult to new constructed ships to enter the market 

on instantly. 

Table 1: Descriptive Statistics of the Variables 

 Panamax Index Panamax 5Y 

 Mean  2306.815  28.98414 

 Median  1542.000  22.96591 

 Maximum  11515.00  90.50000 

 Minimum  287.0000  11.00000 

 Std. Dev.  2046.857  17.51333 

 Skewness  2.027401  1.936033 

 Kurtosis  7.256750  6.616087 

 Jarque-Bera  326.8927  265.4858 

 Probability  0.000000  0.000000 

 Observations  227  227 

Source: Bloomberg 
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   The unit root test should be performed on the Panamax index, as in the whole time 

series analyzes. Because it is the independent variable in logit model. The 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is applied for detection of the unit roots and 

the results are presented in Table 2. According to the results, the index variable is 

stationary, in other words I (0).  

Table 2: Augmented Dickey-Fuller Test Results 

 Trend Trend and Int. 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.905096* -3.403822** 

Test critical values: 

1% level -3.463405 -4.005076 

5% level -2.875972 -3.432682 

10% level -2.574541 -3.140127 
*Significant at 95%, **Significant at 90% 

After this point, the GSADF test is carried out to determine the price bubbles at 

the price of the 5 years old Panamax ship. 

3.2. GSADF Test Results 

Initial windows size is selected as 29, which is suggested by the econometric 

software. Critical values of the test are calculated based on Monte Carlo simulation. 

The null hypothesis of this test is that there is no price bubble(s) in the series. 

According to the results presented in Table 3, the null hypothesis in the GSADF test 

is rejected at the 99% confidence interval and it is determined that the Panamax 

secondhand ship price includes price bubble(s). 
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Table 3: GSADF Test Results 

GSADF 
t-Statistic Prob. 

 8.077735  0.0000 

Test critical 
values**: 

99% level  2.711131  

95% level  2.101910  

90% level  1.878610  
*Critical values are based on a Monte Carlo simulation (run with EVIews) 

Graphical representation of the results and periods when price bubbles occur can 

be seen in Figure 2. The red line shows the critical values of the SADF test. Where 

the blue line is over the red line are the times when price bubbles are formed. 

According to the results obtained, 6 price bubbles are determined at second hand 

prices of Panamax vessels in the covered period. The lengths of these price bubbles 

varies between 3 and 21 months. The first bubble occurred between November 2001 

and February 2002 and lasted for 4 months; the second bubble occurred between 

October 2003 and June 2004 and lasted for 9 months; the third bubble occurred 

between October 2004 and July 2005 and lasted 10 months; the fourth bubble 

occurred between February 2007 and October 2008 and lasted 21 months; the fifth 

bubble occurred between March 2012 and April 2013 and lasted 14 months; and 

finally the sixth bubble occurred between February 2016 and April 2016 and lasted 

for 3 months. It can be said that these periods are in parallel with the economic 

recovery periods in the world. In the later stage, a dummy variable is generated using 

bubble days and logit regression model is estimated. 
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Figure 2. Graphical Display of the GSADF Test Results 

3.3. Logit Regression Results 

The logit regression model is estimated as dummy variable which is formed by 

price bubble dates in the 5 years old Panamax vessel is dependent and Panamax 

index is independent variables. In order to facilitate interpretation, the index values 

are divided by 1000 and then estimated. Because small unit changes are not very 

effective in the maritime market. The model is estimated as mentioned and the results 

are presented in Table 4. The model is significant according to the LR test statistic, 

and the coefficients in the model are also significant. The positive coefficient of the 

index indicates that it has the potential to increase the likelihood of price bubbles. 

However, the results cannot be interpreted directly in this kind of methods. 

Therefore, the process comes to phase of the calculation of the marginal effect. 

Table 4: Logit Regression Estimation Results 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

Panamax Index 0.582136 0.103699 5.613715 0.0000 

C -2.323724 0.315224 -7.371652 0.0000 

McFadden R-squared 0.197589 Mean dependent var 0.305000 

LR statistic  48.61005 Prob(LR statistic) 0.000000 

After estimating the coefficients of the model, the value of Z is calculated using 

the equation (2): 
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The standard logistic distribution was then calculated using the equation (3) and 

moved on to the calculation of marginal effects. 

 

For both variables, marginal effects were calculated using the equation (4): 

 

According to these results, the increase of 1 unit (1000 point) of Baltic Panamax 

Index increases the probability of price bubble formation by 12% in the 5 years old 

Panamax vessel.  

4. CONCLUSION  

In this study, we have identified price bubbles in the 5-year-old Panamax-type 

vessels, and we have calculated the effect of freight rates in the Panamax market on 

the probability of formation of these price bubbles. The relationship between them 

is very obvious because freight revenues are the main revenue source for shipping 

stakeholders. However, not only by transporting in the shipping market, but also at 

the same time by pulling out of the market can get great returns. At this point, taking 

into account the possibility of peaking at asset prices will contribute to making more 

rational decisions.  

According to the results obtained, 6 price bubbles are determined at second hand 

prices of Panamax vessels in the covered period by GSADF method which is rarely 

used in maritime literature. Then, according to the logit regression results, the 

increase of 1 unit (1000 point) in the freight rate increases the probability of price 

bubble formation in the second hand price by 12%. In this respect, sector 

stakeholders can pursue opportunities by planning their ship investments according 

to the movements in the freight market. 

From the academic point of view, in the marine literature, a study identifying the 

price bubbles with GSADF method could not be spotted. In addition, the probability 
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calculation with logit regression adds more originality to the study. Further studies 

may also apply these analyzes to other maritime markets. 

REFERENCES 

ADLAND, R., JIA, H. (2015). “Shipping Market Integration: The Case of Sticky 

Newbuilding Prices”, Maritime Economics & Logistics, 17(4), 389-398. 

ADLAND, R., JIA, H., STRANDENES, S. (2006). “Asset Bubbles in Shipping? An 

Analysis of Recent History in The Dry Bulk Market”, Maritime Economics & 

Logistics, 8(3), 223-233. 

BEENSTOCK, M. (1985). “A Theory of Ship Prices”, Maritime Policy and 

Management, 12(3), 215-225. 

BLOOMBERG DATA PLATFORM (2018). “5 Years Old Panamax Ship Value”, 

Accessed: 10.08.2018. 

CASPI, I. (2013), Rtadf: Testing for Bubbles with Eviews. 

DAI, L., HU, H., CHEN, F., ZHENG, J. (2015). “The Dynamics Between 

Newbuilding Ship Price Volatility And Freight Volatility In Dry Bulk Shipping 

Market”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, 7(4), 393-406. 

EMEÇ, H. (2018). E-views Açıklamalı Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller 

Uygulaması. http://kisi.deu.edu.tr/userweb/hamdi.emec/eko2/E-

Views%20A%C3%A7%C4%B1klamal%C4%B1%20Ba%C4%9F%C4%B1ml%C

4%B1%20Kukla%20De%C4%9Fi%C5%9Fkenli%20Modeller%20Uygulamas%C

4%B1-d.pdf (Accessed: 05.06.2018) 

GUJRATI, D.N. (2004). Basic Econometric (4th Ed.), The McGraw-Hill 

Companies, New York. 

JING, L., MARLOW, P. B., HUI, W. (2008). “An Analysis of Freight Rate Volatility 

in Dry Bulk Shipping Markets”, Maritime Policy & Management, 35(3), 237-251. 

 



 

642 
 

KAVUSSANOS, M. G. (1997). “The Dynamics of Time-Varying Volatilities in 

Different Size Second-Hand Ship Prices of the Dry-Cargo Sector”, Applied 

Economics, 29(4), 433-443. 

KAVUSSANOS, M. G., ALIZADEH, A. H. (2002). “Efficient Pricing of Ships in 

the Dry Bulk Sector of the Shipping Industry”, Maritime Policy & Management, 

29(3), 303-330. 

LUN, Y. V., QUADDUS, M. A. (2008). “An Empirical Model of the Bulk Shipping 

Market”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, 1(1), 37-54. 

PHILLIPS, P.C.B., S. SHI, J. YU. (2012). “Testing for Multiple Bubbles”. Cowles 

Foundation Discussion Paper, No. 1843, Yale University, New Haven, Connecticut, 

USA. 

PHILLIPS, P.C.B., Y. WU, J. YU. (2011). “Explosive Behavior in the 1990s 

NASDAQ: When did Exuberance Escalate Asset Values?”, International Economic 

Review, 52, 201–226. 

PRUYN, J. F. J., VAN DE VOORDE, E., MEERSMAN, H. (2011). “Second Hand 

Vessel Value Estimation in Maritime Economics: A Review of the Past 20 Years 

and The Proposal of an Elementary Method”, Maritime Economics & 

Logistics, 13(2), 213-236. 

STOPFORD, M. (2009) Maritime Economics (3rd Ed), Routledge, New York. 

STRANDENES, S.P. (1984). “Price Determination in The Time Charter and Second 

Hand Markets”, Discussion Paper 05/84, Norwegian School of Economics and 

Business Administration: Bergen. 

NORWAY.SU, C. W., LI, Z. Z., CHANG, H. L., LOBONŢ, O. R. (2017). “When 

will Occur the Crude Oil Bubbles?”, Energy Policy, 102, 1-6. 

SU-LING, T. S. A. I., HSIEN-HUNG, K. U. N. G. (2015). “Testing for Multiple 

Bubbles in The 35 Large and Medium Cities of Real Estate Price in China”, 

Theoretical & Applied Economics, 22(4), 275-290.  



 

643 
 

TVEDT, J. (2003). “A New Perspective On Price Dynamics of the Dry Bulk 

Market”, Maritime Policy & Management, 30(3), 221-230. 

UNCTAD (2018). Review of Maritime Transport, Accessed: 05.08.2018. 

VERBEEK, M. (2017). A Guide to Modern Econometrics (5th Ed), John Wiley & 

Sons, Australia.



 
 

644 
 

  



 
 

645 
 

E-Maliye Uygulamalarının Vergi Denetimine Yansımaları 
 

Mine BİNİŞ1  
Özet 

Günümüzde e- devlet uygulamalarındaki artışla birlikte birçok alanda önceden fiziki 
ortam üzerinden gerçekleştirilen ödev ve yükümlülükleri artık elektronik ortam üzerinden 
hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirme imkânı sunulmaktadır. Mükellef ödevleri içinde yer 
alan bildirim, beyanname verme gibi bazı temel ödevler ile kişilerin mali bilgilerini takip 
etme olanağı sunan bilançolarına, mizanlarına, gelir tablolarına iletişim ağları üzerinden 
ulaşma fırsatı elde edilmiştir. E- denetim, elektronik veriler üzerinden, bilgi teknolojilerinden 
yararlanılarak yapılan denetim sürecidir. Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’deki eğilim de, 
denetimin yoğunlukla elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi ve buna zemin 
hazırlayacak altyapının oluşturulmasıdır. Vergi denetiminin elektronik ortamlara alınması 
için gerekli zeminin hazırlanmasına yönelik projeler geliştirilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de elektronik denetim uygulamasının işleyişini 
ve bu alanda yapılan düzenlemelerin niteliğini incelemektir. Bahsi geçen amaç 
doğrultusunda çalışmada, elektronik denetim konusunda yapılan son düzenlemelerden de 
hareketle e-denetimin vergi denetiminden beklenen sonuçları sağlamada önemli bir 
potansiyele sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler—Vergi, Vergi denetimi, E- Maliye Uygulamaları, E- vergi denetimi. 
JEL Sınıflama Kodları: K34, H26 
 

Reflections of E- Finance Applications to Tax Audit  
 

Abstract 
Today, along with the increase in e-government applications, assignments and 

obligations that are realized in many areas through the pre-physical environment can now 
be done quickly and easily via electronic media. Some basic assignments such as declarations 
and declarations in taxpayers' assignments, as well as the opportunity to access the balance 
sheets, trial balances, and income statements through communication networks that provide 
the opportunity to follow the financial information of the persons. E-audit is the audit process 
that is made by using information technologies via electronic data. The trend in Turkey as 
well as in all countries is carrying out electronically control the density and orientation will 
prepare the ground for the creation of infrastructure. Projects have been developed and put 
into practice to prepare the ground necessary for the receipt of tax audit into electronic 
media. The aim of this study is to control the operation of electronic applications in Turkey 
and examine the nature of the arrangements made in this area. Study is concluded that the 
tax has an important potential to achieve the expected results from the e-audited tax audit, 
acting in line with the recent regulations on electronic audit. 
Keywords— Tax, Tax Audit, E- Public Finance Applications, E- tax audit 
JEL Classification Codes: K34, H26 
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1. GİRİŞ  

20. yüzyıl ile birlikte insan merkezli denetimden, sistem merkezli denetime doğru 

giden bir değişim yaşanmaktadır. Bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojileri 

aracılığıyla elektronik ortam üzerinden bilgilerin edinilmesi, muhafazası, kaydı ve 

iletilmesine yönelik olanaklara sahip olunmaktadır. Günümüzde neredeyse tüm 

alanlarda yaşanan dijital dönüşüm süreci ile kamuda hizmetlerin hızlı, ucuz ve 

vatandaş odaklı sunumuna ilişkin önemli çıktılar elde edilmektedir. Çalışmada dijital 

dönüşüm sürecinin vergileme alanındaki görünümü ve bu dönüşümün vergi 

denetiminde meydana getirdiği değişiklikler ele alınmıştır. Bu kapsamda konu ile 

ilgili temel kavramlara yer verildikten sonra, e- denetim sürecinin gelişiminde ve 

işlerliğinde önemli bir role sahip olan e-maliye uygulamalarına değinilecektir. Son 

olarak ise Türkiye’de vergi denetiminin elektronik ortama taşınmasına yönelik 

geliştirilen projelere ve projelerin değerlendirmesine yer verilecektir.  

2. ELEKTRONİK DEVLET VE MALİ ÇERÇEVESİ 

Kamu hizmeti sunumunda bilişim teknolojilerinden yararlanılmaya 

başlanılmasıyla birlikte yeni bir düzeni gerektiren elektronik devlet kavramı gün 

yüzüne çıkmıştır. E- devlet kavramı genel bir ifadeyle; “devlet, vatandaşlar ve iş 

topluklarının her düzeyi arasında ürün ve hizmetlerin edinilmesi ve sağlanması, 

kuralların yerleştirilmesi ve uygulanması ve finansal işlemlerin tamamlanmasını 

içeren elektronik iletişimin yer verildiği devlet faaliyetlerinin tümüdür” ( Fang, 

2002: 3). OECD tarafından yapılan tanımda ise; “bilişim ve iletişim teknolojilerinin 

özellikle de internetin daha iyi bir kamu yönetimin elde edilmesi için araç olarak 

kullanılması” (Torres vd., 2005: 218) olarak açıklanmıştır.  

E-devlet süreci kamunun tüm paydaşları ile birlikte hareket etmesini gerektiren 

bir dönüşümdür. Bu değişimin kamu mali yönetimindeki görünümlerinden biri e-

maliye uygulamalarıdır. E- maliye; kamu mali yönetimine ilişkin hizmetlerin 

internet üzerinden sunulmasıdır. E- maliye ile hayat bulan bu dönüşümde pek çok 

alana ilişkin hizmetleri, ödev ve yükümlülükleri elektronik ortam üzerinden sunma 

ve gerçekleştirme şansı elde edilmiştir (Ambrus ve Széles, 2017: 463).  
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E-maliyenin önemli bir ayağını oluşturan e-vergileme ise “vergi ödev ve 

yükümlülüklerinin bilgisayarlar ve sunucuya bağlı iletişim ağları vasıtasıyla vergi 

dairesine gidilmesine gerek kalmaksızın yerine getirilmesini sağlayan hizmetler” 

(Özgen, 2008: 197) şeklinde ifade edilebilir. Tüm bu gelişmeler kamu mali 

yönetiminde yapılandırma gerekliliğini meydana getirmiştir. 

3. GELENEKSEL MALİYEDEN E- MALİYE UYGULAMALARINA GEÇİŞ 

Türkiye’de elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması ve diğer tüm 

yükümlülüklere ilişkin esasları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 

aittir. Bakanlık bu yetkisine dayanarak çeşitli otomasyon çalışmaları yapmıştır.  

3.1. Türkiye’de E-Maliye Uygulamalarının Gelişimi 

1990’lı yıllarda kamu idarelerinde yaşanan dönüşüm süreci ile birlikte gelir 

idareleri modernizasyon çalışmalarına başlamışlardır. Türkiye’de kamu idarelerinin 

dönüşüm sürecinde Dünya Bankası’nın da işbirliği ile çeşitli adımlar atılmıştır. 

Kamu Mali Yönetim Projesi bu işbirliğine somut bir örnek olarak gösterilebilir. 

Bahsi geçen proje ile kamu idaresinin modernizasyonu, otomasyon sisteminin 

geliştirilmesi ve tahsilat işlemlerine ilişkin hedefler ortaya konmuştur (Cenikli ve 

Şahin, 2013: 39). Otomasyon projelerinin hayata geçirilmesinde ise bilişim ve 

teknolojinden yararlanılmasını sağlayacak bir altyapının tesis edilmesi gereklidir.  

Bilişim teknolojilerinin kamu mali yönetimine bütünleştirilmesinden yetkili olan 

birim Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. 2003 yılında başlatılan “e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi” ile birçok kamu hizmetinin elektronik ortam üzerinden verilmesine yönelik 

projeler yürütülmüştür ( Seferoğlu, 2011: 284). Bu görevin yerine getirilmesi 

amacıyla günümüzde Kalkınma Bakanlığı’na bağlı faaliyette bulunan Bilgi Toplum 

Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.  

Kalkınma Bakanlığı tarafından (2015) hazırlanan “2015- 2018 Bilgi Toplumu 

Stratejisi ve Eylem Planı”nda, kamu hizmetlerinde bilişim teknolojilerine dayalı 

kullanıcı odaklılık ve etkinlik gibi stratejiler ortaya konmuştur. Aynı şekilde 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından (2016) hazırlanan “2016-



 
 

648 
 

2019 Ulusal E- devlet Stratejisi ve Eylem Planı”nda kamu hizmetlerinin e-devlet 

hizmeti öncelikli sunulması stratejisi benimsenmiştir.  

3.2. E-Maliye Kapsamında Uygulamaya Dâhil Edilen Otomasyon Projeleri 

E- maliye uygulamalarının 1990’lı yıllardan itibaren yasal ve altyapısal 

çalışmaları başlamakla birlikte, özellikle 2000’li yıllardan itibaren hız kazandığı 

görülmektedir.  Türkiye’de otomasyon sürecinin başlangıcı olarak Vergi Dairesi 

Otomasyon Projesi (VEDOP) gösterilebilir. VEDOP projesi üç aşamada 

tasarlanmıştır. 1998 yılında VEDOP I, 2004 yılında VEDOP II ve 2007 tarihinde 

faaliyete geçirilen VEDOP III projeleri ile vergi dairelerinde tarh aşamasından 

tahakkuk aşamasına kadar ki tüm vergisel işlemlerin internet aracılığıyla daha hızlı, 

kolay, az maliyetli gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir (Öz ve Bozdoğan, 2012: 78). 

Otomasyon sürecinin geliştirilmesine yönelik projelerin niteliğine bakıldığında 

kurumsal/kurumlar arası ve mükelleflere/vatandaşlara yönelik projeler şeklinde 

sınıflandırabilir. Aşağıda Tablo 1’de Türkiye’deki otomasyon projelerinin üç başlık 

altında sınıflandırılmasına yer verilmiştir.  

Tablo 1. Türkiye’deki Otomasyon Projelerinin Sınıflandırılması 

Vergi İdaresi Kapsamında 

Geliştirilen Otomasyon 

Projeleri 

Kurumlar Arası Bilgi 

Değişimini Sağlamaya 

Yönelik Projeler 

Mükellef Ödev ve 

Yükümlülüklerine İlişkin 

Geliştirilen Projeler 

 Vergi Dairesi Otomasyon 
Projeleri (VEDOP I, II, III)  

 Vergi Daireleri 
Otomasyonu (e- VDO) 

 E- Yoklama Sistemi 
 E- Tebligat Sistemi 

 Elektronik Banka 
Tahsilat İşleme 
Sistemi (EBTİS) 

 E- Haciz Sistemi 

 Elektronik Muhasebe 
Kayıt Arşiv Sistemi 
(EMKAS) 

 E- Tahsilat Sistemi 
 E- Beyanname Sistemi 
 VDK Mükellef Portalı 
 İnteraktif Vergi Dairesi 
 İnternet Vergi Dairesi 
 Hazır Beyan Sistemi 
 E- Fatura Sistemi 
 E- Defter Sistemi 
 E- Arşiv Sistemi 
 KDV İade Takip Sistemi 

(KDVİTS) 
 Defter- Beyan Sistemi 
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Kaynak: Maliye Bakanlığı ve GİB 2017 yılına ait faaliyet raporlarından yararlanılarak 

tarafımızca oluşturulmuştur 

Tablo 1’den görüldüğü üzere e-maliye uygulamaları ilk sınıflandırmada vergi 

idaresinin işleyişi ve koordinasyonunu sağlama, ikinci sınıflandırmada diğer 

paydaşları ile bilgi değişimini sağlama ve son sınıflandırmada ise mükelleflerin ödev 

ve yükümlülüklerini kolaylaştırmaya ve hizmet alma işlemlerini elektronik ortam 

üzerinden gerçekleştirilmeye yönelik düzenlenmiştir. Ayrıca bu projeler ile mükellef 

odaklı vergileme anlayışı gereğince mükelleflerin vergilendirme süreci ile elektronik 

ortamda bilgi alma imkânı da tanınmıştır. Tüm bu uygulamaların yanı sıra vergi 

denetimine yönelik geliştirilen e-maliye uygulamaları da bulunmaktadır. 

4. TÜRKİYE’DE E-DENETİM UYGULAMALARI 

Vergi denetiminde daha hızlı, etkin ve verimli çıktılar doğuran teknolojilerin 

kullanılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmış ve geliştirilen projeler ile birlikte 

bilişim teknolojilerinden yararlanılmaya başlanılmıştır. 

4.1. E-denetim ve Niteliği 

Elektronik denetim kavramı kanıt toplama sürecinden farklı bir kavram 

olmamakla birlikte, tek farkı kanıtların bilgisayar yardımı ile sağlanmasıdır. 

Dolayısıyla değerlendirme için toplanan kanıtlar artık basılı bir kopya değil, bir 

bilgisayar veri dosyasıdır (Ruliana vd., 2017: 363). Elektronik denetimin geleneksel 

denetimden farkı, denetim sürecinin elektronik ortam üzerinden temin edilen belge, 

kayıt ve işlemler üzerinden gerçekleştirilmesidir. Bunun dışında niteliksel ve 

hukuksal olarak hiçbir fark arz etmemektedir. 

Elektronik ortamda denetim işlemlerinin temeli gelir idaresince mükelleflerden 

ve diğer paydaşlardan beyan ve bildirimlerin çevrimiçi teslim alınması ve alınan bu 

bilgilerin bir veri tabanında muhafazası ile başlamaktadır. Daha sonra veriler 

elektronik ortamda çeşitli programlar aracılığı ile incelenmekte, aykırılık içeren 

işlemler tespit edilmekte ve risk analizi sonucuna göre mükellefler denetime 

alınmaktadır (Oğuztürk ve Ünal, 2015: 210). Böylece denetime alınacak 

mükelleflerin seçiminde ve denetim sonuçlarında etkinlik artışı sağlanabilmektedir.  
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018-2022 yıllarını kapsayan Stratejik Planında 

(Maliye Bakanlığı, 2017: 22) elektronik denetim kapasitesinin ve risk analizinin 

geliştirilmesi stratejik bir hedef olarak belirlenmiştir. Bu stratejinin performans 

göstergesi olarak da 2017 yılında stratejik plana göre var olan % 18’lik toplam vergi 

incelemeleri içindeki risk analizi oranının, 2022 yılına kadar % 30’a çıkarılması 

hedeflenmiştir.  

4.2. E-denetime Yönelik İdari Yapılanma 

Vergi denetiminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik süreç 1990’lı 

yıllardan itibaren kamu idaresinin otomasyon çalışmaları ile başlamakla birlikte, e-

denetim açısından bakıldığında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın (VDK) 

kurulmasının bir mihenk taşı olduğu belirtilebilir.  Başkanlığın kurulması ile vergi 

denetiminin organizasyon yapısında önemli değişikliklere gidilmiş, inceleme ve 

denetim sonuçlarının takibine ve denetimde risk analizine başlanmıştır (Maliye 

Bakanlığı, 2018: 24).  E-denetim süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ve 

Gelir İdaresi Başkanlığı ve VDK başkanlığınca yürütülmektedir. Vergi denetimine 

yönelik birimler aşağıdaki şekilde açıklanabilir (GİB, 2017; VDK, 2018):  

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı: Bilişim çalışmalarının 

uygulanması ve yönetiminden sorumlu olan başkanlık, e- VDB Uygulama Yazılımı 

Yaygınlaştırma İşlemleri ve GİB kapsamında ana hizmet birimi olarak 

yapılandırılmıştır. Başkanlık her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplayıp işleyerek; 

vergilendirme ve denetim gibi alanlara yönelik veri temin etmektedir. 

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı: GİB kapsamında bir ana hizmet 

birimi olarak oluşturulan başkanlıkta mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü 

uyumunu sağlamaya yönelik tespitler ve analizler yapılmaktadır.  

Risk Analizi Şube Müdürlüğü: VDK bünyesinde oluşturulan müdürlük ile 

çeşitli programlar aracılığıyla yapılan analizler ile riskli alanlar ve mükellefler 

saptanarak vergi incelemesine alınmaktadır. 
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Elektronik Denetim Uygulamaları Şube Müdürlüğü: 13.04.2017 yılında 

organizasyon yapısındaki değişiklik ile kurulan Müdürlük, e-denetime yönelik 

uygulamaların yürütülmesi ve takibi ile görevlidir.  

Yukarıda bahsi geçen organizasyon yapısının denetimde etkinlik sağlaması, 

geliştirdiği projeler ve bunların başarılı bir şekilde uygulaması ile mümkündür.  

4.4. E-denetime Yönelik Projeler 

VEDOP ile başlayan e-maliye uygulamaları içerisinde vergi denetimine yönelik 

geliştirilen e-denetim projesi önem arz etmektedir. 2009 tarihinde Ankara Vergi 

Dairesi Başkanlığı’nca başlatılan proje ile elektronik ortamda verilen katma değer 

vergisi beyannamelerindeki bilgilerin güvenirliği ve doğruluğunun ortaya konulması 

amaçlanmıştır.   

Elektronik Denetim Uygulamaları Şube Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte e-

denetimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmalar 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Maliye Bakanlığı, 2018; Cenikli ve Şahin, 2013): 

- Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi (VDK- BİS): Tüm 

yöneticilerce ve vergi müfettişlerince, vergi incelemelerinin raporlama 

aşamasından birimlere iletilmesi aşamalarına kadar geçen bütün sürecin 

elektronik ortamda izlemesine ve istatistiklerin oluşturulmasına imkân 

tanımak amacıyla Elektronik İnceleme Dosyası projesi kapsamında 

uygulamaya alınan bir sistemdir.  

- Vergi Daireleri Denetim Bilgi Sistemi (VDK-VEDEBİS): Vergi daireleri 

arasında koordinasyonu sağlamaya yönelik geliştirilen sistem ile vergi 

dairesince gerçekleştirilen işlemler arasında tatbikat farklılıklarını gidermek 

ve işlemlerin doğru bir şekilde ve zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol 

edilmesi amaçlanmaktadır.  

- Denetim Bilgi Sistemi (VEDOS): Vergi denetim elemanlarının denetim 

sonuçlarına ilişkin istatistiki verilere elektronik ortamda kolayca erişimini 

sağlamaya ve gerekli işlemleri yapmasına yönelik geliştirilmiş bir projedir.    

- Vergi Dairesi Müdürleri Vergi İnceleme Otomasyon Sistemi: Söz konusu 

sistem ile vergi incelemelerine ilişkin istatiksel verilerin toplanmasını içeren 
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ve anlık olarak takibine imkân veren bir uygulama yazılımı geliştirilmesi 

hedeflenmiştir.  

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Denetim Analiz Sistemi (VDK-

VEDAS): Vergi mükelleflerin yerine getirmesi gereken ödevlerinden (e-

defter, e- fatura gibi) elde edilen elektronik verilerden hareketle daha kısa 

sürede vergi denetiminin sonlandırılmasını amaçlayan bir sistemdir.  

 VDK-SİGMA (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Sürekli Gözetim ve Denetim 

Ağı): Bu ağ elektronik ortamda sürekli bilgi verme yükümlülüğü bulunan on 

bir mükellef grubundan I sayılı listedeki faaliyetlerine ilişkin verilerin aylık 

dönemler itibariyle VDK sistemine aktarılmasına yöneliktir. 

 E-teftiş: VDK-VEDEBİS, VDK-SADEBİS ve VDK-MİDEBİS olmak üzere 

üç modülden oluşan program aracılığıyla elektronik ortam üzerinden teftişler 

gerçekleştirilmektedir.  

Vergi İstihbarat Projeleri olarak geçen Bilgisayar Destekli Denetim Projesi 

(BİDDEP), Karakter Tanıma Teknolojisi (ICR), Elektronik Muhasebe Kayıt Sistemi 

(EMKAS), VERİA ve e- arşiv de e- denetime yönelik önemli adımlardır.  

4.5. Risk Analizine Yönelik Geliştirilen Projeler 

Vergi denetiminde son yıllarda uygulamaya geçen risk analizi yöntemi 

potansiyeli yüksek olan yeni denetim tekniklerinden biridir. Vergi Denetim Kurulu 

Risk Analizi Merkezi (VDK-RAM) ile hayata geçen risk analizine dayanan e-maliye 

uygulamaları başlıca şu şekilde belirtilebilir (GİB, 2018a; GİB, 2018b): 

 VDK-RAS (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Sistemi): Vergi 

müfettişlerinin yapacakları incelemelerde kullanmaları için çeşitli 

kaynaklardan elde edilen bilgilerden yola çıkarak mükelleflerin risk 

skorlarının belirlendiği bir yazılım programıdır. Vergi müfettişlerine 

denetimler sırasında yardımcı rol üstlenmektedir. Mükellef Bilgi Raporları 

üzerinden risk analizi sistemine işlerlik kazandırılmıştır.   

 KDV İadesi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA): KDV mükelleflerinin, iade 

taleplerinin elektronik ortamda alınması, nakden veya mahsuben iade hakkı 

doğuran işlemlere ait listelerin İnternet Vergi Dairesi üzerinden 
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gönderilmesini, kontrol ile analizlerin bilgisayar programları aracılığıyla 

yapılmasını kapsamaktadır. 

 Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP): KDV mükelleflerinin aylık 

dönemler itibariyle risk puanlarının oluşturulmasına ve riskli mükelleflerin 

belirlenmesine yönelik geliştirilmiş bir programdır. 

 Özel Tüketim Vergisi İadeleri Risk Analiz Projesi (ÖTVİRA): İnternet Vergi 

Dairesi üzerinden (I) sayılı liste kaynaklı ÖTV iade taleplerinin alınması,  

iade talebi kapsamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin 

mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine olanak veren bir 

projedir. Proje, 01.05.2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmiştir. 

Risk analizine yönelik bu uygulamalar ile birlikte vergi denetiminde etkinlik 

artışı anlamında önemli çıktılar elde edilebilir.  

5. E-DENETİMİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ  

2000’li yılların başından beri uygulamaya alınan e-maliye uygulamaları vergi 

denetimine yeni bir perspektif kazandırmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

yararlanılarak elde edilen bilginin yorumlanması sağlıklı bir denetim sürecinin 

sağlanmasında, vergi denetimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesinde önemli 

bir role sahiptir. E-maliye uygulamaları ile denetim, arşivleme gibi işlemlerde hız, 

zaman ve yer tasarrufu elde edilebilir. 

Ruliana ve diğ. tarafından (2017) yapılan çalışmada denetimin elektronik 

ortamda gerçekleştirilmesinin manüel denetime oranla % 14.41 oranla daha yüksek 

bir etkinlik oranıyla sonuçlandığı tespit edilmiştir.  Vasconcellos ve Rua (2005) 

tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise Brezilya’da RECEITANENT programı 

olarak uygulamaya geçen beyannamelerin ve diğer bildirimlerin elektronik ortamda 

teslim edilmesine olanak tanıyan program ile birlikte işlem süresinin hızlandığı ve 

basitleştiği, standardizasyon sağladığı ve maliyetleri azalttığı sonucuna varılmıştır.  

E- maliye uygulamalarının yaygınlaşmasıyla e-denetim sürecinin etkinlik artışı 

sağlama potansiyeli olduğu, uygulama sonuçlarından yola çıkarak ifade edilebilir. 

Özellikle Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyet raporları 



 
 

654 
 

incelendiğinde bu görüş kuvvetlenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı 2016 yılı 

faaliyet raporunda (2017: 98) belirtildiği üzere ilk e-beyanname sistemine geçildiği 

zaman olan 01.09.2004 tarihinde kâğıt ortamda yaklaşık 24 milyon, elektronik 

ortamda yaklaşık 300 bin adet beyanname alınmıştır. Bu rakamlar 2016 yılı sonu 

itibariyle kâğıt ortamında yaklaşık 478 bin, elektronik ortamda yaklaşık 90 milyon 

adet beyannameye ulaşmıştır. E- beyannamelerin oranı ise 2004 yılında %0,5 iken, 

2016 yılı sonunda %99,7’ye ulaşmıştır. Dolayısıyla beyannamelerin neredeyse 

tamamı elektronik ortamda verilmektedir. Bu gelişmede e-denetimin temelini 

oluşturan e-maliye uygulamalarının yaygınlaştığının bir göstergesidir. Böylece vergi 

sisteminde e-maliye uygulamaları yardımıyla elde edilen verilerin elektronik 

ortamda incelenmesi, aykırı işlemlerin saptanması ve mükelleflerin daha etkin ve 

verimli bir denetime alınma olanağı sağlandığı ifade edilebilir. 

E-maliye uygulamaları vergi mükellefleri açısından da katma değer 

sağlamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellef odaklı vergileme anlayışı 

doğrultusunda mükellef ödevlerini ve yükümlülüklerini kolaylaştırmaya yönelik 

düzenlemeler ile mükelleflerin vergiye uyum maliyetleri azalmakta, vergi ile 

yükümlülüklerini ve vergisel işlemleri ile ilgili daha hızlı ve kolay yerine getirme ve 

bilgi sahibi olma fırsatı sunmaktadır. Örneğin mükellef portalı üzerinden mükellefler 

haklarında yürütülen incelemelerinin hangi aşamada olduğunu öğrenme ve 

taleplerini iletme imkânına sahiptir. Maliye Bakanlığı 2017 yılı Faaliyet Raporuna 

göre bu hizmetten 2016 yılında 3.317, 2017 yılında ise 28.874 mükellef 

yararlanmıştır. 

2009 yılında sadece KDV beyannamelerinin güvenirliği ve doğruluğunu ortaya 

koymaya yönelik bir proje olarak geliştirilen e-denetim projesi, günümüzde diğer e-

maliye uygulamalarından temin edilen veriler sayesinde elektronik ortamda 

denetimde etkinlik artışı gerçekleştirmeye yönelik önemli bir gelişme göstermiştir. 

E-maliye uygulamalarından beklenen faydanın temininde söz konusu uygulamaların 

tüm kamu hizmetlerini içerecek şekilde kapsamının genişletilmesi önem 

taşımaktadır. Bu doğrultuda 65. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan vergi 

dairelerine verilen vergi beyannameleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 
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bildirgelerin birleştirileceğine ilişkin eylemi ile tek bir platform üzerinden takip 

yeteneği vermesi açısından stratejik bir adımdır (TÜBİTAK, 2017: 35). Kurumsal 

kapasitenin genişletilmesi, dolayısıyla vergi denetimde verimlilik ve etkinlik artışı 

açısından mühim bir gelişme olduğu ifade edilebilir. 

E-denetimde risk analizi yöntemlerinin kullanılmaya başlanması, buna yönelik 

kurumsal yapının ve projelerin işlerlik kazanması da denetimde etkinlik sağlayacak 

gelişmeler olduğu belirtilebilir. Maliye Bakanlığı (2018: 71) verilerine göre 2017 

yılında yürütülen risk analiz çalışmaları sonucunda toplam 26.006 mükellef 

incelemeye sevk edilmiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesine yönelik teknik altyapının tamamlanması, ortak bir veri tabanı 

oluşturulması ve e-denetimde kullanılan parametrelerin belli aralıklarla gözden 

geçirilip, güncellenmesi ile e-denetimin başarılı sonuçlar doğuracağı söylenebilir.  

6. SONUÇ 

Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle bilgi alma imkânları artış ve çeşitlilik 

göstermiş, bunun yanı sıra bilgiye ulaşma maliyetlerinde düşüş yaşanmıştır. 

Şüphesiz bu çıktılar kaynakların etkinliği açısından önemli olmakla birlikte, 

sağlanan bu bilgilerin nasıl yorumlandığı da bir o kadar mühim bir konudur. 

Özellikle vergi denetimine ilişkin çeşitli kaynaklardan alınan bilgilerin doğru bir 

şekilde yorumlanması, denetimde etkinlik artışına yardımda bulunacaktır.  

Günümüzde artık geleneksel yollar ile etkin bir kamu yönetimi ve kamu 

hizmetlerinin kalitesinin artırılması mümkün değildir. Ödenecek vergilerin 

doğruluğunu araştıran vergi denetiminde de bilişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar 

ile e-vergileme şeklinde bir dönüşüm yaşanmış ve risk analizi gibi modeller vergi 

denetiminde işlerlik kazanmıştır. Çalışmada vergi denetiminde e-maliye 

uygulamaları inceleme konusu alınmıştır. Türkiye’deki denetim sürecinin teşkilat 

yapısındaki değişiklikler ve e-denetime işlerlik kazandırmaya yönelik projeler 

dikkate alındığında denetimde etkinlik ve verimlilik artışına yönelik önemli adımlar 

atıldığı yönünde fikir beyan edilebilir. Tüm bahsi geçen bu e-maliye 

uygulamalarının verimlilik artışı, denetim maliyetlerinin azalması, güvenli bilgi 
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temini ve zaman ve emekten tasarruf gibi kayda değer katkıları olduğu ifade 

edilebilir.  
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Research Collaboration Patterns and Evolution of Business 
Management: A Scientometric Analysis 

Serhat Burmaoglu1 
Abstract 

In a world, which is becoming ever more complex and uncertain, there is a growing need 
to develop efficient and effective management systems. With facing an increasing number 
and intensity of challenges like climate change, energy, water, food as well as political 
stability, security and equality, scholars in all scientific domains transformed their concepts, 
methodologies, and paradigms up to this new and emerging environment. In this uncertain 
environment, business scholars have also adapted their scientific research and developed 
collaboration networks by considering these environmental conditions. In this study, for 
understanding this adaptation and possible change in collaboration patterns, exploratory 
research was conducted.  In this exploratory research, I aimed to examine author, 
organizational, and country collaboration patterns in last decade by using Web of Science 
publication database.  For comparison purpose, I created a subset for Turkey-addressed 
publications and performed same visuals with this sub-dataset. 
Key Words: Scientometrics, Research Collaboration, Research Patterns, Evolution, 
Business Management 
JEL Classification Codes: O3 
 
Araştırma İşbirliği Desenleri ve İşletme Yönetiminde Evrim: Bilimetrik 

bir Analiz 
Özet 

Karmaşıklaşan ve belirsizleşen bir dünyada etkili ve etkin yönetim sistemleri 
geliştirilmesine olan ihtiyaç artmaktadır. İklim değişikliği, enerji, su, gıda gibi hususlardaki 
problem sahalarının yoğunluğunun ve sayısının artması ile karşı karşıya kalınması ve 
bunlara ilave olarak siyasi istikrarsızlık, güvenlik ve eşitsizlik konuları akademisyenleri 
kavramlarının, yöntemlerini ve paradigmalarını değiştirmeye zorlamaktadır. Bu belirsizlik 
ortamında işletme akademisyenleri de kendi bilimsel araştırma ve geliştirdikleri ağları bu 
çevresel şartları düşünmek suretiyle dönüştürmektedirler. Bu adaptasyonu ve olası işbirliği 
desenlerindeki değişimi anlamak için keşfedici bir araştırma yürütülmüştür. Bu keşfedici 
araştırma içerisinde son on yıldaki yazar, kurum ve ülke işbirliği desenleri Web of Science 
yayın veri tabanı üzerinden incelenmiştir. Karşılaştırma yapmak maksadıyla da Türkiye 
adresli yayınlar alt küme yaratılarak elde edilmiş ve aynı görseller Türkiye adresli yayınlar 
için de gerçekleştirilmiştir.     
Anahtar kelimeler: Bilimetri, Araştırma İşbirliği, Araştırma Desenleri, Evrim, İşletme 
Yönetimi   
JEL Sınflama Kodları: O3 
  

                                                      
1 Assoc.Prof., Izmir Katip Çelebi University, Department of Business Administration, 
Izmir/Turkey, serhatburmaoglu@gmail.com 
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1. INTRODUCTION 

All scientific fields have cognitive, social and institutional characteristics. The 

cognitive dimensions have been the main focus of several contributions in this issue 

(Fagerberg et al., 2012; Landström et al., 2012; Martin et al., 2012; Martin, 2012), 

refers to the character of the knowledge base that researchers in a field share. As 

shown by a wealth of previous research (Price de Solla, 1963; Crane, 1972; Becher 

and Trowler, 2001), such fields, as with the world of science more generally, also 

have a social dimension, among other things through the existence of smaller 

networks of researchers with similar aims, often with different affiliations, linked 

together by a shared knowledge base, common meeting places and publication 

channels (Frickel and Gross, 2005; Fagerberg and Verspagen, 2009; Aldrich 2012). 

In this study I focused on the business management domain and try to understand 

the evolution of cognitive base in this domain by using scientometrics and network 

analytics. I reviewed literature in second section briefly and after explanations on 

methodology presented findings in fourth section. I discussed findings in conclusion 

section and proposed future implications for further research. 

2. LITERATURE REVIEW 

There are many studies regarding evolution of scientific domain in literature. I 

reviewed mostly social science related papers here. First paper is Zupic & Čater 

(2015)’s methodological study. They introduced the bibliometric methods of citation 

analysis, co-citation analysis, bibliographical coupling, co-author analysis, and co-

word analysis and present a workflow for conducting bibliometric studies with 

guidelines for management researchers. They envisioned that bibliometric methods 

will complement meta-analysis and qualitative structured literature reviews as a 

method for reviewing and evaluating scientific literature. For illustrative example 

they applied their proposed methodology on Organizational Research Methods 

journal. They used Web of Science database and found that multi-level research 

methodology was rising and quantitative methodology has already been dominating 

the domain. 
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Another research is from Gudanowska (2017) on modern research trends within 

technology management. She utilized Web of Science database and analyze with 

VOSviewer freeware program. She found that technology management field 

enlarged with time and field applications. Furthermore, knowledge management has 

been becoming one of the main research trends in technology management. 

White, Guldiken, Hemphill, He, & Sharifi Khoobdeh (2016) applied bibliometric 

analyses to understand trends in international strategic management research 

between 2000 to 2013. They examined 736 core articles and after applying text 

mining procedure, they found 10 distinct subfield of international strategic 

management research. 

Journal of Business Research analyzed by Merigó, Mas-Tur, Roig-Tierno, & 

Ribeiro-Soriano (2015) with the coverage of 1973 to 2014 period. They found that 

JBR was more diverse than other business and management journals in which the 

USA had a much stronger position. Moreover, they wanted to take our attention on 

Taiwan’s growth during the last years. 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

Bibliometric methods reveal great potential for the quantitative confirmation of 

subjectively derived categories in published reviews as well as for exploring the 

research landscape and identifying the categories. There are many studies applied 

bibliometric analysis to different domains as management, innovation, 

entrepreneurship, operations management, economics and so on (for detailed 

information please consider Merigo et al. (2015)). I utilized R free statistical 

programming environment for analysis. R is a free, open-source, cross-platform 

programming environment. In contrast to most programming languages, R was 

specifically designed for statistical analysis, which makes it highly suitable for data 

science applications. In R, there are many packages for data analysis which are called 

‘packages’. I used Bibliometrix package for Web of Science data analysis and 

ggraph, igraph, ggplot2 for creating different visualizations. General methodology 

for scientometric analysis is demonstrated in figure 1. 
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Figure 1 Methodology 

As demonstrated in fig.1, scientometric analysis mostly begin with deciding on 

lexical search query strategy. In this study, I used ‘Business, Management’ Web of 

Science category as lexical search string in advanced search option and reached 

69.370 publications covering the period between 2008-2017. I retrieved these 

publications in plain text format and transformed them to matrix for analysis. After 

getting the descriptive bibliometric statistics, some data reduction methods applied 

and network matrices created. For clarifying and refining network matrices some 

normalization metrics (Salton’s Cosine, Jaccard’s Index, etc. ) applied. Then, maps 

are generated. 

3.1. Data Analysis 

3.1.1.  Descriptive Statistics 

I searched Web of Science database and reached 69370 publications in “Business, 

Management” Web of Science category between 2008 to 2017 period. I downloaded 

them as txt files and upload to R Stuido by using readFiles command. Then, for 

descriptive analysis I used these codes in Bibliometrix package (Aria & Cuccurullo, 

2017): 

#converting text files (D) to readable columns and matrices (M) 

M<- convert2df (D, dbsource="isi", format="plaintext") 
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# ANALYZING BIBLIOMETRICS AND PRESENTING SUMMARY AND PLOTTING 

results<-biblioAnalysis(M, sep=";") 

S<- summary(object= results, k=10, pause= FALSE) 

plot (x=results, k=10, pause= FALSE) 

 

Based on these I retrieved some descriptive statistics as: Document per author is 

0.875, Authors per document is 1.14, co-authors per documents is 2.54. In 

management field collaboration index is calculated as 1.33. 

Most productive authors and countries were demonstrated in Fig 1. 

Figure 1. Most Productive Authors and Countries 

         As seen in Figure 1, USA has been dominating the domain for both single 

country and multiple country publications. China may attract our attention here when 

we check the most productive authors. However, we know that even China has most 

productive researchers their impact is not adequate as English-spoken countries for 

now. 

3.1.2.  Network Analysis 

For network analysis, I used biblioNetwork command and for visualization 

networkPlot command as: 

NetMatrixauthors <- biblioNetwork(M, analysis = "collaboration", network = "authors", 
sep = ";") 

normalizeSimilarity(NetMatrixauthors, "association") 
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netauthor=networkPlot(NetMatrixauthors, n=100, size=TRUE, remove.multiple = T, 
Title="Author Collaborations", type="fruchterman", labelsize=0.5, cluster="louvain", 
curved=TRUE) 

 

NetMatrixcountry <- biblioNetwork(M, analysis = "collaboration", network = 
"countries", sep = ";") 

netcountry=networkPlot(NetMatrixcountry, normalize="salton", weighted=T, n =2000, 
Title = "Country Collaborations", type = "fruchterman", size=T,edgesize = 5,labelsize=0.5, 
cluster="louvain", curved=TRUE, remove.isolates=TRUE, halo=TRUE) 

 

NetMatrixorganization <- biblioNetwork(M, analysis = "collaboration", network = 
"universities", sep = ";") 

netorganization=networkPlot(NetMatrixorganization, n=50, size=TRUE, 
remove.multiple = T, Title="Organizational Collaboration", type="mds", labelsize=0.2, 
cluster="louvain", halo = TRUE) 

 

NetMatrixkeywords <- biblioNetwork(M, analysis = "co-occurrences", network = 
"keywords", sep = ";") 

netkeyword=networkPlot(NetMatrixkeywords, n=100, size=TRUE, remove.multiple = T, 
remove.isolates = TRUE, Title="Term co-occurrences", type="kamada", labelsize=0.5) 

 

With these, I reached author, country, organization and keyword network graphs. In 

these commands fruchterman and kamada refers to force-directed graphic 

visualizations; MDS refers to multi-dimensional scaling; salton is for Salton’s 

Cosine normalization index (Leydesdorff, 2008), Louvain refers dimension 

reduction methodology (Blondel, Guillaume, Lambiotte, & Lefebvre, 2008). (for 

detailed information please check (Aria & Cuccurullo, 2017)) 
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Figure 2 Country Collaborations 

 

Figure 3 Author Collaborations 
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Figure 4 Organizational Collaborations 

Two main clusters can easily be distinguished in figure 1. One cluster may be 

called as US-dominated and the other one may be called as EU-dominated clusters. 

The strength of links can be traced with its thickness. These clusters can be seen in 

Figure 4 too. Author collaborations visualized in figure 3 and in this visual purple 

cluster refers to organizational management; white cluster refers to organizational 

psychology; yellow cluster refers to Tourism management; pink cluster refers to 

decision-making and information management; orange cluster refers to human 

resources management. Especially pink and orange clusters may be surprising 

because of the Chinese scholars’ high frequency in these clusters.  

4. CONCLUSION  

Business, management Web of Science category unsurprisingly demonstrates US 

and EU dominance in analyzed publications for the last decade. Turkey stays in US 

cluster for international journal publications. However, Turkey’s collaboration with 

US is not higher as other countries in the cluster. Because of geographical proximity, 
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China may be accepted as an alternative for academic collaboration in business, 

management domain. This study may be detailed by sub-setting Chinese academic 

institutions and based on their focus subjects collaboration opportunities reviewed. 

Especially, decision-making and information science and human resource 

management collaboration density may be accepted as a starting point. 
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REGIONAL INNOVATIONS AND EXPORTS 
RELATIONSHIPS: PANEL COINTEGRATION 

ANALYSES 
Burcu TÜRKCAN1 

Abstract 
This study analyses the validity of cointegrated relationships between regional 

innovations and exports for 81 Turkish provinces during the time period of 2003-2017. In 
this context, three Panel Johansen Fisher Cointegration Tests are conducted for 81 regions 
and 15 years. The main contribution of this study is on the point of analyzing the long-term 
relationships of regional innovativeness and exports for Turkey about recent years with a 
wide range of data. Moreover, the main purposes of this study are twofold. The first purpose 
of the study is to shed some light on the relationships between innovative activities and 
foreign trade in Turkish regions during recent years. And the second purpose is to be able to 
develop some policy recommendations for Turkish provinces in the context of competitive 
advantages. The empirical results indicate that there are long-term cointegrated 
relationships between regional innovativeness and exports. All three kinds of regional 
innovations (patent registries, utility model registries and design registries) are seem to be 
in a long-term cointegrated relationships with regional exports. 
 
Key Words: Regional Innovations, Regional Exports, Panel Cointegration Analysis 
JEL Classification Codes: R10, R15, O30 
 

BÖLGESEL YENİLİKLER VE İHRACAT İLİŞKİLERİ: PANEL 
EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZLERİ 

Özet 
Bu çalışma, Türkiye’nin 81 ilinde 2003 – 2017 zaman aralığında bölgesel yenilikler ve 

ihracat arasındaki eşbütünleşik ilişkilerin varlığını analiz etmektedir. Bu bağlamda 
çalışmada 81 il ve 15 yıl için 3 ayrı Panel Johansen Fisher Esbütünleşme Testi 
uygulanmaktadır. Çalışmanın literatüre katkısı, Türkiye’de bölgesel yenilikçilik ile bölgesel 
ihracat arasındaki uzun dönem ilişkisini son yıllar için oldukça geniş bir veri seti kullanarak 
analiz etmesi noktasındadır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amaçları; son yıllarda 
Türkiye’de bölgesel yenilikçilik ve dış ticaret arasındaki ilişkilere ışık tutmak ve rekabetçi 
üstünlükler bağlamında bölgesel politika önerisi geliştirebilmektir. Ampirik analiz sonuçları, 
Türkiye’de söz konusu zaman aralığında bölgesel yenilikçilik ile bölgesel ihracat arasında 
eşbütünleşik ilişkilerin geçerli olduğuna işaret etmektedir. 
Anahtar kelimeler: Bölgesel Yenilikler, Bölgesel İhracat, Panel Eşbütünleşme Analizi 
JEL Sınflama Kodları: R10, R15, O30   
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1. INTRODUCTION 

Since 1980s, endogenous growth theories have been underlining that economies 

should use their endogenous capacities that can bring them competitive advantages. 

Moreover, it’s widely accepted in the literature that the increasing rate of innovative 

capabilities enhance the increasing returns to scale and the rate of production in the 

economy (Greenhalgh, 1990; Caldera, 2010). Consequently, if these activities’ 

outcomes are directed towards exports, then economy may have competitive 

advantages in global markets. Also it’s expected in the theory that a developing 

economy would direct more sources through innovative activities and hence 

innovations and exports reinforce each other in an endogenous growth manner. 

Moreover, with the rise of globalization, social scientists and policy makers have 

been paying more attention on regions as geographical units creating innovation and 

competitiveness in global markets (European Commission, 2006: 29). In this sense, 

there is an increasing interest about the relationships between regional trade and 

regional innovativeness in the literature since 1970s. In this context, this study 

analyses the validity of cointegrated relationships between regional innovations and 

exports for 81 Turkish provinces (NUTS3 regions) for the time period of 2003-2017. 

Hence the main contribution of this study is on the point of analyzing the long-term 

relationships of regional innovativeness and exports for Turkey about recent years 

with a wide range of data. Moreover, the main purposes of this study are twofold. 

The first purpose of the study is to shed some light on the relationships between 

innovative activities and foreign trade in Turkish regions during recent years. And 

the second purpose is to be able to develop some policy recommendations for 

Turkish provinces in the context competitive advantages. By following these 

purposes after a short introduction, a brief empirical literature survey is given. Then 

the data set, variables and empirical results are explained. Lastly, in the conclusions, 

empirical results are interpreted and some regional policy implications are enhanced 

for Turkey. 
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2. LITERATURE REVIEW 

The relationships between exports and innovations have been examined in lots of 

empirical studies in the literature. As an example, Greenhalgh (1990) analyzed 31 

UK (United Kingdom) industries for the time period of 1954 – 1981. There has been 

found cointegrated relationships between trade and innovations in examined 

industries. As another study, Lachenmaier and Woesmann (2004) analyzed the 

relationship between exports and innovations and they found that as innovations 

increase exports also increase in Germany. Caldera (2010) analyzed exports and 

innovations relationship for Spain during 1991 – 2002. As a result of analysis, 

innovations have been found as positively significant determinant of exports in 

Spain. Moreover, European Commission (2010) has found that in 2009, there is a 

strong association between exporting and innovation across 9480 SMEs in 33 

European countries. Also Shearmur et al. (2015) found that exporter manufacturing 

firms are more innovative than non-exporters in Canada.  

There are also some studies examining exports and innovations relationships for 

Turkey. As an example; Korkmaz et al. (2009) analyzed 70 manufacturing firms 

operating in Ankara. It’s found that there is no significant relationship between firm 

innovativeness and export performances in that region. As another study, Çütçü and 

Çelik (2016) analyzed 207 firms operating in 9 provinces of Southeastern Anatolia 

and they found that innovations increase the export performance in those provinces. 

Moreover, Polat (2018) conducted some empirical analyses for developing Asian 

countries -including Turkey- during 1996 – 2016. As a result, there have been found 

that the effects of innovations on exports are positive and statistically significant only 

in Hong Kong, Kazakhstan and Singapore.  

There are lots of other studies using different empirical methods in recent years 

but in this section it’s tried to be summarized the most similar studies to this paper. 

It’s followed from the related empirical literature that regional studies are limited 

and they basically focus on firm-level data. In this manner, this study aims to make 

a contribution to this literature by using a wide regional data and enhancing macro 
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view to this issue. Also it’s seen that there is no other country-wide study analyzing 

exports and innovations relationships in Turkey for recent years.  

3. EMPIRICAL ANALYSIS 

3.1. Data Set and Variables 

The data set of this study consists of 81 Turkish NUTS3 regions (provinces) and 

the time period of 2003-2017. In this context, three Panel Johansen Fisher 

Cointegration Tests are conducted for 81 regions and 15 years by using balanced 

panel data sets with 1215 observations. The main variables used in analyses are 

exports, patent registries, utility model registries and design registries. Registration 

values of innovative outputs are preferred instead of application values due to the 

fact that applications show only opinions but registrations show the realized ideas. 

So working with registrations would produce more realistic and economically 

meaningful results. Moreover, exports data set has been retrieved from Turkish 

Statistical Institute (TSI) online database with the form of US dollar. Patent 

registries, utility model registries and design registries data sets have been retrieved 

from Turkish Patent Institute (TPI).   

3.2. Method and Empirical Results 

Cointegration tests search for the long term relationships between examined 

variables. In this context Johansen Fisher Test is most widely used test to detect 

panel cointegrated relationships in the recent literature. It is possible to see pairwise 

cointegrated relationships by the help of this test. However, it’s widely accepted that 

before running any econometric tests the stationarity of series should be checked in 

order to avoid spurious regression problem (Sevüktekin & Nargeleçekenler: 2005: 

277). Hence first of all panel unit root tests should be applied.  

In panel unit root examination, there are different approaches as Levin, Lin & 

Chu t Test, Im, Pesaran and Shin W-stat Test, ADF – Fisher Chi-Square Test and PP 

– Fisher Chi-Square Test.  The general inclination while deciding whether a series 

has a unit root problem or not, is to look at the general view of different unit root 

tests applied. In this paper 4 different unit root tests’ result are summarized in order 
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to decide whether series stationary or not. If most of the tests point out a problem 

than it’s decided that series is nonstationary.     

In Table 1 panel unit root tests’ results are summarized for our series. It’s seen 

that exports, utility model and design series are nonstationary. However patent series 

is nonstationary as to only one test (PP – Fisher Chi-square).  

Table 1: Panel Unit Root Test Results 

 Exports Patent Utility Design 

 

Levin, Lin & Chu t 
 

-3.33364 

(0.0004)*** 

5.63929 

(1.000) 

-6.86635 

(0.0000)*** 

0.04549 

(0.5181) 

 

Im, Pesaran and Shin W-stat  
 

1.52456 

(0.9363) 

5.06588 

(1.000) 

-4.57138 

(0.0000)*** 

-1.52024 

(0.0642)* 

 

ADF - Fisher Chi-square 
 

131.445 

(0.9625) 

90.7703 

(0.9947) 

226.531 

(0.0000)*** 

183.030 

(0.0266)** 

 

PP - Fisher Chi-square 
 

153.228 

(0.6770) 

198.068 

(0.0001)*** 

 382.435 

(0.0000)*** 

397,315 

(0.0000)*** 

Note: * Significant at 10% ; ** Significant at 5%; *** Significant at 1% 

Source: Table is constructed by author. 

In order to get rid of nonstationarity, the next step is to take first differences of 

series and then to apply unit root tests again. It’s widely accepted in the empirical 

literature that all the series should be integrated at the same order. So although patent 

registries series show nonstationarity as to only one test, the first difference of this 

set also should be taken. Table 2 summarizes unit root test results for differenced 

series from the first order.  
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Table 2: Panel Unit Root Test Results of Series’ First Differences 

 Exports Patent Utility Design 

 

Levin, Lin & Chu t 
 

-11.6277 

(0.0000)*** 

-8.37439 

(0.0000)*** 

-13.9905 

(0.0000)*** 

-10.7661 

(0.0000)*** 

 

Im, Pesaran and Shin W-stat  
 

-9.20065 

(0.0000)*** 

-13.5725 

(0.0000)*** 

-15.8277 

(0.0000)*** 

-15.9289 

(0.0000)*** 

 

ADF - Fisher Chi-square 
 

385.788 

(0.0000)*** 

437.744 

(0.0000)*** 

533.315 

(0.0000)*** 

533.548 

(0.0000)*** 

 

PP - Fisher Chi-square 
 

717.647 

(0.0000)*** 

983.536 

(0.0000)*** 

 1206.97 

(0.0000)*** 

1217.62 

(0.0000)*** 

Note: * Significant at 10% ; ** Significant at 5%; *** Significant at 1% 

Source: Table is constructed by author. 

The results of Table 2 indicate that all the series are stationary as to all unit root 

tests and hence it’s appropriate to keep up with the series integrated from the first 

order. Consequently, these series can be used in cointegration tests with their 

differenced forms. Table 3 summarizes pairwise Johansen Fisher Panel 

Cointegration Test Results. 

Table 3: Pairwise Johansen Fisher Cointegration Test Results 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue) 

EXPORT & PATENT 

Hypothesized 

No. of CE(s) 

Fisher Stat.* 

(from trace test) Probability 

Fisher Stat.* 

(from max-eigen 

test) Probability 

None  777.2  0.0000  606.1  0.0000 

At most 1  484.5  0.0000  484.5  0.0000 
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue) 

EXPORT & UTILITY MODEL 

Hypothesized 

No. of CE(s) 

Fisher Stat.* 

(from trace test) Probability 

Fisher Stat.* 

(from max-eigen 

test) Probability 

None  809.6  0.0000  558.5  0.0000 

At most 1  611.9  0.0000  611.9  0.0000 

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue) 

EXPORT & DESIGN 

Hypothesized 

No. of CE(s) 

Fisher Stat.* 

(from trace test) Probability 

Fisher Stat.* 

(from max-eigen 

test) Probability 

None  799.4  0.0000  572.0  0.0000 

At most 1  594.1  0.0000  594.1  0.0000 

Note: * Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution.  

Source: Table is constructed by author. 

 

The results in Table 3 indicate that there are cointegrated relationships in the 

long run between exports and patent registries, exports and utility model registries 

and exports and design registries. Both Fisher statistics based on trace and 

maximum-eigenvalue tests show this relationship even at 1% significance level.  
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4. CONCLUSION  

Exports and innovations relationship has attracted considerable attention in the 

literature since globalization has emerged in 1970s. As regionalization has become 

a key concept to sustain competitive advantages in national and international 

economies, regional studies also have emerged in this field. In this sense, this study 

tries to shed some light on the relationship between regional exports and 

innovativeness relationships in Turkey during 2003 – 2017. Empirical results 

indicate that there are long term cointegrated relationships between regional patent 

registries, regional utility model registries, regional design registries and regional 

exports. By following the empirical results, it goes without saying that it should be 

true policy option to support innovative activities in Turkey. As more innovative 

outcomes are sustained then regional exports level would also be sustained across 

regions. As it’s underlined before, more exports mean more competitive advantages 

at national and international markets. Consequently, a region producing more 

innovative outcomes would be able to export more and be able to have more 

competitive advantages. In this sense, government should increase its supports and 

subsidies on innovative activities at regional level. Regional development agencies 

could be appropriate institutions to distribute and monitor the operations of these 

supports.  
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Message Framing within the Context of Climate Change 
Mitigation 

Banu DEMİREL1, Sumeyra DUMAN2 
 

Abstract 
Climate change impacts are inevitably threatening the future of our planet. Considering 

the high priority and the urgency of the topic, efforts to mitigate global climate change cannot 
be limited to government legislations or regulatory actions. Public support and collaboration 
of citizens are also necessary on the way to low carbon lifestyles. Message framing as a 
means of persuasive communication is an important tool to accelerate the level of awareness, 
engagement, support and behavioral change in terms of climate change mitigation efforts. 
Hence, this paper through a systematic review and content analysis aims to extract and 
categorize the variables tested in terms of message framing within the context of climate 
change and to determine the message frames that are found to be the most effective in terms 
of climate change mitigation efforts. Findings reveal that in terms of dependent and 
independent variables, the studies can be aggregated but when the most effective message 
frames are analyzed a general framework could not be observed. Through taking into 
account the possible reasons, these findings are interpreted at the conclusion of the study. 
Key Words: Climate change, mitigation, message framing, systematic review, content 
analysis 
JEL Classification Codes: M30, M31 

 
İklim Değişikliği Etkilerini Hafifletme Çabaları Bağlamında 

Mesaj Çerçeveleri 
 

Özet 
İklim değişikliği etkileri gezegenimizin geleceğini kaçınılmaz olarak tehdit etmekte. 

Konunun yüksek önceliği ve aciliyeti göz önüne alındığında, küresel iklim değişikliğini 
hafifletme çabalarının, hükümet mevzuatı veya düzenleyici eylemlerle sınırlı olmaması 
gerekmektedir. Düşük karbonlu yaşam tarzlarına giden yolda, halk desteği ve vatandaşların 
işbirliği gereklidir. İkna edici iletişim aracı olarak mesaj çerçevelemesi, iklim değişikliği 
hafifletme çabaları açısından farkındalık, katılım, destek ve davranış değişikliği düzeyini 
hızlandırmak için önemli bir araçtır. Bu nedenle, bu makale sistematik tarama ve içerik 
analizi yoluyla, iklim değişikliği bağlamında mesaj çerçeveleme açısından test edilen 
değişkenleri ortaya çıkarmayı, kategorize etmeyi ve iklim değişikliği azaltma açısından en 
etkili olduğu tespit edilen mesaj çerçevelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bulgular, 
kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler kapsamında makalelerin birleştirilebilirken, 
çalışmalardaki en etkili mesaj çerçeveleri incelendiğinde böyle bir gruplamaya gidilemediği 
görülmüştür. Bu bulgular, olası nedenleri göz önüne alarak, sonuç kısmında yorumlanmıştır.  
Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, hafifletme, mesaj çerçevesi, sistematik tarama, içerik 
analizi 
JEL Sınıflama Kodları: M30, M31 
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1. INTRODUCTION 

Climate change with its potential to bring severe consequences like longer and 

frequent droughts, diminishing water supplies, endangering the biodiversity of 

species, flooding, extreme weather conditions and rising sea levels, jeopardizes the 

future of our planet. Government legislations or regulatory actions contribute to 

mitigate the problem. Unfortunately, mitigation efforts require a collective action 

through the participation of all actors including citizens and carbon intensive and 

unsustainable lifestyles and consumer behaviors have to be transformed into low 

carbon lifestyles (Gifford, 2008). On the other hand, perception studies regarding 

climate change reveal that the risk is often not well understood by the general public 

(Etkin and Ho, 2007; Weber, 2010). Studies reveal that in order to raise awareness, 

promoting active engagement and behavior change, providing more and better 

information about climate change is not sufficient alone for effective communication 

(Nerlich et al., 2010). Having the sufficient level of knowledge or concern also may 

not lead to required behavioral response. Ockwell et al. (2009: 307) claim that the 

disparity between public awareness and concern about climate change, and the 

limited behavioral response is consistent with the ‘attitude-behaviour’ gap - people 

often do not act in accordance with what they know or feel in psychology. Moreover, 

complexity, ambiguity, temporal distance related with climate change issues amplify 

public understanding and individual engagement. Therefore, considering the high 

priority and the urgency of the threat, public engagement in climate change issues 

have to be enhanced (Dale and Onyx, 2005; Dilling and Moser, 2007; Gifford, and 

Comeau, 2011). In order to enable public concern and motivation for people to act 

to mitigate the problem, different communication strategies are being discussed by 

the scholars. These communication strategies involve message strategies like 

message framing, narratives, and visual imagery, which aim to raise the awareness 

level of consumers and support positive behavioral change for mitigation. Choices, 

attributes or goals may be included to framing where negative (losses, undesirable 

attributes, prevention) versus positive (gains, desirable attributes, promotion) 

information is compared. Moreover, episodic/thematic framing, distance (attribute) 
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framing, sacrifice/motivational framing and various other frames are tested by 

different scholars to reveal the effects of message framing in the engagement of 

voluntary mitigation of climate change.  

Among the existing gaps in the literature, the lack of a validated set of effective 

message frames driving awareness, support behavior, engagement, concern, 

voluntary behavior and behavioral change within climate change stands out. Hence, 

this study aims to fill this gap by identifying, synthesizing, and evaluating extant 

research, with the purpose of revealing the variables tested in the field through a 

systematic review and a content analysis. Specifically, the study has three major 

objectives: 

(1) To assess the characteristics of studies  

(2) To extract and categorize the variables tested in terms of message framing 

(3) To determine the message frames that are found to be most effective in 

persuasive communication 

The current study consolidates extant research and contribute to this relatively 

new body of literature by investigating and aggregating the research findings of the 

empirical message framing studies in order to determine the effective message 

framings within the context of climate change mitigation in individual level. 

Little is known about which factors predict awareness, engagement and 

behavioral change mitigating climate change, and which messaging strategies are 

effective. With the findings of this study, indicatives of the potentials of employing 

strategic message framing for improving communication about climate change will 

be revealed. This study is expected to contribute as a guide reference for scholars in 

the area by producing an aggregation of variable sets used in framing studies, which 

is hoped to provide a holistic view and a deeper insight into the message framing 

studies on the way to a more sustainable lifestyle. 
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2. LITERATURE REVIEW. 

2.1. Message Framing 

Prospect theory forms the fundamental theory of message framing research 

(Kahneman and Tversky, 1979, 1984; Tversky and Kahneman, 1981) which states 

that individuals’ decisions change across options framed as gains or losses under 

risky conditions. Framing effect can be described as “discrepancies between choice 

problems that decision makers, upon reflection, consider effectively identical” 

(Kahneman, 2003). When the option is gain-framed people become risk-averse, 

when the option is loss-framed people tend to be risk-seeking. The Asian Disease 

problem introduced by Tversky and Kahneman (1981) looked at the possible 

outcomes of the outbreak of an Asian disease when framed as gains in one version 

and as losses in another version. Individuals chose the certain outcome of saving 

people in the gain-framed version whereas they chose to take risk of losing certain 

amount of people in the loss version. Framing theory recognizes that the words 

chosen to convey a given issue can exert a powerful effect on how audiences process 

and perceive messages by bringing certain considerations to mind over others (e.g. 

Entman, 1993; Druckman, 2001). 

2.2. Message Framing in Climate Change Communications 

The studies on climate change communications has benefited from framing 

effects in the aim of persuading people to encourage for the desired outcome (Davis, 

1995; Van de Velde, Verbeke, Popp, and Van Huylenbroeck, 2010). Message 

framing can help people understand difficult, confusing, or controversial 

information, such as concepts related to climate change, by reminding them of what 

they already know and care about (Tversky and Kahneman 1981, Dillard and Shen 

2007).  

Framing of climate change mitigation communications mostly focuses on either 

the positive consequences of adopting or the negative consequences of not adopting 

(McDonald, 2013; Nisbet, 2009; Scrase & Ockwell, 2010). Most of the framing 

studies on climate change communication is measured through exposing audiences 
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to different versions of the same message and observe differences in attitudes, 

beliefs, or intention as evidence that a framing effect has occurred. 

Among the numerous message frames, the two typologies of goal framing and 

self-regulatory framework presented by Levin et al. (1998) and Cesario et al. (2013) 

are highly cited by the studies. The goal-framing paradigm (Levin et al., 1998) 

proposes that an issue can be framed to focus attention on its potential to provide 

gain or prevent a loss. On the other hand, the self-regulatory framework introduced 

by Cesario et al. (2013) framing is handled in different levels based on regulatory 

focus (Higgins, Shah, & Friedman, 1997; Higgins, 1998) of the respondents. At the 

first level of framing, hedonic consequences, framing focuses on pains of adherence 

to the recommendation vs. pains of non-adherence. The second level, outcome 

sensitivities, framing is differentiated describing the consequences of adoption in 

terms of gain/non-loss and the consequences of non-adoption in terms of non-

loss/loss. The third level framing is regulatory concerns, handles the topic in terms 

of addressing growth-related or safety-related needs of the respondents. The fourth 

and last level of framing is goal-pursuit strategies, which differentiates the topic as 

being addressed as an eager approach or vigilant avoidance.  

3. RESEARCH METHODOLOGY 
Current study benefits from systematic review methodology, which is a structural 

approach to screening academic research. The methodological steps are designed in 

accordance with the frameworks of Tranfield et al. (2003), Becheikh et al. (2006) 

and Karaçam (2013). The methodology includes both bibliographical (quantitative), 

and content (qualitative) analysis. 

The research is carried out in three stages: 

Stage I: Planning the review 

In the planning step, firstly the research purpose and the questions were 

determined. A review panel is formed encompassing three experts having studies on 

message framing within the context of climate change. This review panel was 

beneficial to determine the scope of the current study and to assess the relevance and 
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size of the literature. Besides, the opinions of experts about the keywords to be 

included in the research are obtained. 

Stage II: Conducting the review 

As a result of the evaluation of the expert opinions, the following research 

protocol is formed: 

1. Time, place and language criterion: No time and place criterion is set, the 

studies conducted in English are only included in research. 

2. Subject, publication type and database criteria: Only the peer-reviewed 

empirical articles testing message frames within the context of climate change 

mitigation are included within the scope of the research. Articles are  gathered from 

ISI Web of Science Database and Scopus.  

3. Keywords: The following combination of keywords: “message framing” AND 

“climate change” and “message framing” AND “global warming” are selected. The 

keyword combination is used as selection criteria for the ‘topic’ and ‘keywords’ 

fields in each paper. 

Stage III: Content Analysis 

A database of articles was formed in Excel with the following data collected: title 

of paper, year of publication, keywords, country of the research conducted, focus in 

particular, dependent, independent, moderating and mediating variables tested. The 

coding process was undertaken by the two authors. To enhance consistency in 

extracting and interpreting the information contained in the articles, a coding 

protocol incorporating operational definitions of each item was prepared. Authors 

coded the first 10 articles based on the coding protocol separately. Each discrepancy 

was thoroughly discussed and coding protocol was revised until 100% agreement 

was reached. Using the refined coding protocol, two authors coded all articles with 

90% inter-coder agreement. In accordance with the process, first-order themes, 

which stand for variables, generated from the dependent and independent variables 

of the articles, second-order themes which imply the aggregation of related variables 

at a higher level of abstraction were obtained. Third-order themes for dependent 
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variables were obtained through aggregation of related variables; for independent 

variables related to message framing were obtained through message framing 

classifications of Levin et. al. (1998) and Cesario et. al. (2013). The results obtained 

in this step will be explained in detail in the findings section.  

4. FINDINGS 

Within the framework of the research protocol, the searches were carried out 

together by the two authors. From the first screening results to the detailed 

examination of the studies obtained, initial results revealed 34 articles whereas, six 

of them were duplicates and the full-texts of the two articles could not be reached. 

Further analysis of the 26 articles showed that three articles were incompatible with 

the inclusion criteria therefore, they were excluded. The process resulted in the final 

sample of 23 articles. 

4.1. The Characteristics of the Studies  

Publication years of the articles point out an increasing trend of message framing 

studies within the context of climate change over the years. Although the research 

protocol did not involve any time constraint, the first article was published in year 

2010. In years 2015 and 2018 the published articles peak with six articles each per 

year. 

When the journals of the articles were examined, it is seen that the articles were 

published most frequently in the journal of Global Environmental Change, which is 

indexed in Scopus. Two of the articles were published in the European Journal of 

Social Psychology which is in Social Sciences Cİtation Index and indexed in Scopus.  

All other articles are published one by one in different journals like Environmental 

Education Research, Environment International, Journal of Social Marketing and 

International Journal of Advertising.  

When the distribution of the researches according to the countries that they were 

conducted in are analyzed, it is seen that 41,7% of the studies were carried out in 

United States of America. United Kingdom, Canada and Italy are the second and 
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third countries with the percentages of 25% and 8,3% respectively and the rest of the 

countries are Australia, China, Finland and New Zealand with one studies in each. 

Articles most frequently focus on environmental issues in general (Frequency=4).  

Three articles embody energy consumption in particular. Biodiversity conservation, 

ocean warming and acidification, meat consumption, water conservation and 

renewable energy investments are the other subjects within climate change context 

that were most frequently covered by the articles (F=2 of each). Flooding impacts, 

impacts on the environment, agricultural systems, communities, and public health, 

residence and transportation-based mitigative behaviors, forest management, 

sustainable consumption and greenhouse gas emissions are the other research 

focuses. 

4.2. The Variables Extracted 

All the dependent variables used in the articles are listed as 1st order themes and 

the inter-related variables in terms of topic are aggregated into 2nd order themes. 

Consequently, these 2nd order themes have been grouped as 3rd order themes of 

support behavior, attitude, intention to behave pro-environmentally, eliciting 

response and other (concern, risk perception etc.) as can be seen in Table 1. It can be 

seen that among 3rd order theme of “support behavior”, the most frequently analyzed 

dependent variable is “policy support behavior”, for “attitude” an even distribution 

can be seen in terms of topics, for “intention to behave pro-environmentally”, the 

issues vary from  “energy saving behavior”, “meat consumption” to “transportational 

behavior”, and additionally for the 3rd order dependent variable “eliciting response”, 

variables such as “ad likeability” and “agreement with the article” are analyzed. The 

remaining dependent variables, which are classified as “Other” in 3rd order, analyzed 

variables such as concern, risk perception and information seeking behavior.  

The independent variables related to message framing used in the articles have 

been aggregated to 1st order, 2nd order and 3rd order in similar manner with the 

dependent variables but when aggregating to 3rd order, message framing 

classifications of Levin et. al. (1998) and Cesario et. al. (2013) have been utilized 
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which is depicted in Table 2. Consequently, 3rd order themes are grouped as “self-

regulatory framework”, “goal framing” and “other”. Among the studies of self-

regulatory framework, “outcome sensitivities” are the most frequently framing used 

by the articles. There are high number of studies using “goal framing” for message 

framing and lastly there are other message framing variables used by the studies such 

as “individual/societal attribution”, “distance framing” and “temporal framing”. 

Lastly there were few studies taking message framing as moderating (distance 

framing) and mediating variables (gain/loss framing). 

Table 1. Dependent Variables
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Table 2. Independent Variables Related to Message Framing 

 

4.3. The Validated Set of Effective Message Frames 

The most effective message frames used within the context of climate change 

mitigation are depicted in Table 3. The message frames within Levin et. al. (1998)’s 

goal framing paradigm and Cesario et. al. (2013)’s self-regulatory framework has 

been depicted with the related framework in the parentheses. To support behavior in 

climate change mitigation, the most effective message frames are positive growth X 

negative safety, health framing, positive growth and eager approach, connecting 

messages, and loss framing. The most effective message frame to create affect 

attitude are self-transcendence, gain/loss framing, present framing, and benefit 

framing. As can be seen from table 3, frequencies of the message frames could not 

be counted as each study found different variable to be more effective.   
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Table 3. Validated Set of Most Effective Message Frames 

 

5. CONCLUSION  

This paper aims to contribute to map out the current state of the literature on 

message framing within the context of climate change, while at the same time 

identifying indicatives of message framing for improving persuasive communication 

of climate change. Systematic review of 23 empirical studies published in journals 

indexed in International Scientific Indexing (ISI) and Scopus reveal that message 

framing research in climate change context is a new body of research area. Studies 

have emerged in 2010 however, these studies rise in importance since there is an 

increasing trend in the number of studies conducted through the years. USA and UK 

are the countries in which most of the researches are applied. Canada, Italy, 

Australia, New Zealand, Finland and China are the other countries, which consider 

message framing as a tool to persuade public to support, to engage in or to change 

their behaviors in line with the mitigation efforts in climate change with a particular 

focus of mainly general climate change issues and energy conservation. 
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Message framing as a persuasive communication tool has the potential to 

elevate the climate change mitigation efforts throughout the public. Therefore, as an 

emerging body of research area in climate change context, the number of empirical 

message framing studies is expected to rise in number. Since a comprehensive 

categorization of the most effective messages could not be achieved through the 

analysis, it should be noted that there is a strong need to test the persuasive effects 

of different message framing strategies on mitigation efforts so that this study can be 

replicated with a larger sample of articles. The reasons for such a result can be; first, 

the utilization of message framing in climate change mitigation is a relatively new 

topic as the publishing year of the earliest article is 2010; second, there may be other 

articles in journals indexed elsewhere as within the scope of this study, only the 

articles cited in ISI and Scopus are taken into analysis. Last but not least, the 

effectiveness of different message framing used in climate change communication 

can vary across the values, perceptions, political support among various target 

groups (Graham and Abrahamse, 2017; Nerlich, et al., 2010). 

This study is anticipated to be a guide reference for scholars in the area by 

producing an aggregation of variable sets used in framing studies, which provides a 

holistic view and a deeper insight into the message framing studies on the way to a 

lower carbon lifestyle. It also contributes to the literature by listing the variables 

within the context so that it sheds light into potential areas for future researches. 
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The impact of oil price shocks on the seaborne crude oil 
transportation industry   

Abdullah Açık1, Sadık Özlen Başer2 
Abstract 

Despite technological advances, dependence on fossil fuels in the world is still ongoing 
and does not seem to be ending soon. These resources have been randomly distributed 
around the world, and a great deal of their inter-country trade is carried out by sea. One of 
the most important of these sources is crude oil, which constitutes about 18% of the tonnage 
of the transport made in 2016. For this reason the crude oil transportation sector is very 
large and includes too many players. Also the sector is a capital intensive sector since it is 
carried out with huge vessels. For all these reasons, it is vital for shipping investors to know 
the structure and mechanics of freight rates, which is the main motivation and income for 
transportation activities. Undoubtedly, fluctuations in tanker freight rates are inevitably 
affected by fluctuations in oil prices. The impact of these fluctuations may theoretically be in 
two ways; first, as the demand for oil is affected by its price, the demand for its transport 
may be directly affected, and this may cause fluctuations in freight rates; secondly, as bunker 
cost is the biggest cost item in transportation activities, fuel prices may cause fluctuations in 
freight rates. For instance, if the price of oil increases, shipowners demand higher freights 
in the face of increased operation costs. In this context, the aim of this study is to determine 
the impact of positive or negative shocks of commodity price on the transportation sector by 
examining the asymmetric causality from crude oil price to freight rates in the tanker market. 
The data set consisting of 239 observations on a monthly basis covering August 1998 and 
June 2018 was used in the study. Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), which is calculated based 
on certain routes in world crude oil transportation, and WTI spot crude oil price variables 
were used to determine asymmetric causality between oil price and freight rates. The 
asymmetric causality test developed by Hatemi-J (2012), enabling examination of causality 
by separating negative and positive shocks, was used. The results showed that positive shocks 
in crude oil prices are the cause of positive shocks in the freight rates in the tanker market. 
It is also determined that negative shocks in oil prices are the cause of negative shocks in the 
freight rates. According to these results, it can be said that cost-driven shocks are more 
influential than demand-driven shocks in the covered period.   
Key Words: Asymmetric causality, tanker market, oil price, freight rate 
JEL Classification Codes: C58, R40,  
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2016 yılında gerçekleşen toplam taşımanın yaklaşık %18’ini oluşturan ham petroldür. Bu 
nedenle ham petrol taşımacılığı sektörü çok geniştir ve çok sayıda oyuncu içermektedir. 
Ayrıca devasa araçlarla taşımacılık faaliyetleri yürütüldüğü için sermaye yoğun bir 
sektördür. Tüm bu nedenlerden dolayı, denizcilik yatırımcıları için taşımacılığın ana geliri 
ve motivasyonu olan navlun oranlarının yapısının ve mekanizmasının bilinmesi hayati önem 
taşımaktadır. Şüphesiz ki, tanker piyasasındaki dalgalanmalar kaçınılmaz olarak petrol 
fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Bu dalgalanmaların etkisi teorik olarak iki 
şekilde olabilir; ilk olarak, petrole olan talep onun fiyatından etkileneceği için petrolün 
taşınmasına olan talep de doğrudan etkilenecektir ve bu navlun oranlarında dalgalanmalara 
neden olacaktır; ikinci olarak yakıt maliyetleri taşımacılık aktivitelerinde en büyük maliyet 
kalemi olduğu için, petrol fiyatları navlun oranlarında dalgalanmalara neden olacaktır. 
Örneğin, eğer petrol fiyatı artarsa gemi sahipleri artan operasyon giderleriyle 
karşılaşacakları için daha yüksek navlun oranı talep ederler. Bu çerçevede, bu çalışmanın 
amacı petrol fiyatından tanker navlun oranlarına olan asimetrik nedenselliği inceleyerek, 
emtia fiyatlarındaki negatif veya pozitif şokların taşımacılık sektörüne etkisini belirlemektir. 
Veri seti Ağustos 1998 ve Temmuz 2018 yılları arasını kapsayan aylık bazda 239 gözlemden 
oluşmaktadır. Dünyadaki başlıca ham petrol taşımacılığı rotaları baz alınarak hesaplanan 
Baltık Kirli Tanker Endeksi (BKTE) ve WTI spot petrol fiyatı değişkenleri asimetrik 
nedenselliği tespit etmek için kullanılmışlardır. Hatemi-J (2012) tarafından tasarlanan ve 
negatif ve pozitif şokları ayrıştırarak nedenselliği incelemeyi sağlayan asimetrik nedensellik 
testi kullanılmıştır. Sonuçlara göre petrol fiyatındaki pozitif şoklar navlun oranlarındaki 
pozitif şokların nedenidir. Ayrıca petrol fiyatındaki negatif şoklar da navlun oranlarındaki 
negatif şokların nedeni olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre, incelenen 
dönemde maliyet odaklı şokların talep odaklı şoklara göre daha etkili olduğu 
söylenebilmektedir.  
Anahtar kelimeler: Asimetrik nedensellik, tanker piyasası, petrol fiyatı, navlun oranı. 
JEL Sınıflama Kodları: C28, R40. 

1. INTRODUCTION 

Fossil fuel resources are located in a very important position for the world 

economy. Despite the incredible developments in the technology, this dependency 

seems to continue for a long time. Crude oil is one of the most important of these 

resources and accounted for about 18% of the total seaborne transportation in 2016 

(UNCTAD, 2018). For this reason, maritime transport, which carries a large part of 

this commodity, carries out a very important task for the world economy and is an 

important part of the international oil supply chain (Sun et al., 2014).  

The price of crude oil is vital for maritime transport from two reasons; firstly, as 

the price of a commodity affects the demand for it, the demand for transportation is 

also directly affected (Kilin et al., 2007); secondly, fuel costs directly affect the 

profitability of tanker operators since these costs constitute a large part of operational 

expenses (Shi et al., 2013). In this respect, an interaction between the crude oil price 
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and the tanker market is inevitable. Therefore, the evaluation of the factors affecting 

the prices are very useful in line with the objectives of the study. 

There are different perspectives on the factors affecting oil prices, which all are 

also intersecting with each other. Poulakidas and Joutz (2009) have stated that 

supply-driven shocks are very effective in the volatility of oil prices. Because oil 

consumption takes place in a global area while oil production is under the control of 

very few countries. Shi et al. (2013) have stated that non-supply factors are also very 

effective in oil prices. These factors can be stated as wars, dollar depreciation, 

increased oil demand because of economic development, customer tastes, and oil 

derivatives markets. In addition, Naccache (2011) has examined the recent practical 

factors affecting the price of oil. The low investment in the oil industry, the scarcity 

of resources, the instability of oil producing countries, the cost of production factors, 

the decisions of the OPEC countries to cut production, information on US oil stocks, 

and some extreme climatic events have been identified. Furthermore, Tokic (2015) 

have stated that speculative factors are also very effective in oil prices. This is the 

general framework of factors affecting oil prices.  

There are also few studies about the impact of crude oil prices on the tanker 

market. If the studies in literature are examined chronologically, firstly, Alizadeh 

and Nomikos (2004) have examined the relationship in US and found a long-term 

relationship between oil prices and freight rates in the tanker market. In another 

study, Hummels (2007) has found that maritime freight rates are very sensitive to 

the changes in the oil prices. In two separate studies using granger causality, the 

authors have found a causal relationship from oil prices to freight rates (Poulakidas 

and Joutz, 2009; Yongli and Yifei, 2012). The most recent study has been conducted 

by Miao et al. (2017) and the authors determined that the decrease in oil prices causes 

a decline in freight rates. The studies in the literature generally examined the 

relationship between long-term relationship and linear causality. However, these 

results do not yield satisfactory results. For this, it is useful to examine the graphical 

representation of the oil price and freight variables we use in the study. 
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Figure 1 presents a graphical representation of the oil price and dirty tanker 

freight index. As seen in the graph, the relationship between variables is often in the 

same direction. The negative relationship is seen in very rare periods. This positive 

relationship is due to fuel costs and economic recovery. Increase in oil prices causes 

increase in voyage costs of the shipowners, so they are obliged to increase the freight 

rates upwards. On the other hand, in the periods of economic revival, the demand for 

oil increases, and afterwards the price of it also increases. Due to the increase in 

demand, a shortage occurs in the carrying capacity in the market, which causes an 

increase in the freight rates as well. Adverse interactions occur when adverse 

developments occur. 
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Figure 1. Graphical Display of Oil Price and BDTI 

For the reasons explained up to this point, the relationship between the variables 

is more prone to be non-linear. Because, as Glen and Martin (2005) have mentioned, 

the increase in oil prices can be both due to the increase in demand and the shortage 

of supply. When the demand for oil increases, demand for maritime transport also 

increases. However, when a production cut occurs in the supply side, the demand for 

maritime transportation decreases. The price of the oil increases in both cases. In 

other words, the relationship between oil price and the tanker market is thought to 
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be nonlinear. For this reason, the asymmetric causality test developed by Hatemi-J 

(2012) is used in this study. This test separates the causality between positive or 

negative shocks (news), which results in more accurate results. Baltic Dirty Tanker 

Index (BDTI) is used as an indicator of freight rates in the dirty tanker market. This 

index is an indicator that summarizes the general freight flow situation in the tanker 

market (Li et al., 2018). WTI oil prices are used for crude oil prices. Only 

unidirectional causality from oil price to tanker freight market is examined. As a 

result of the study, it is determined that the positive shocks in the oil price are the 

cause of the positive shocks in the freight rates, and the negative shocks in the oil 

price are the cause of the negative shocks in the freight rates. In this respect, cost-

oriented shocks can be said to be more effective in the dirty tanker market. 

The remainder of the paper is organized as follows; the method used in the study 

is introduced in the second section; the results obtained are presented in the third 

section; and finally, the findings are evaluated in the last section. 

2. RESEARCH METHODOLOGY 

There are various methods to determine the causal relationships between 

variables. The most basic one is the linear causality test developed by Granger 

(1969). When this test analyzes the causality between the two variables, it checks 

whether the current values of the first series is explained by the past values of the 

other variable (Yu et al., 2015). However, later studies have showed that standard 

causality tests could not determine non-linear relationships. Therefore, nonlinear 

causality tests are developed and used in economic and financial series. 

One of the most functional non-linear methods is the asymmetrical causality test 

developed by Hatemi-J (2012). It embodies the idea behind Toda and Yamamoto 

(1995) test by considering the nonlinear effects. It separates the causal impact of 

positive shocks from the negative ones (Shahbaz et al., 2017), because asymmetric 

positive and negative shocks may produce separate causal impacts. Also the agents 

in the markets may react differently to the new information considering whether it is 

good or bad.  
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 Before applying the test, it is necessary to determine appropriate order of 

integration (Umar and Dahalan, 2016). This determination is done by unit root tests, 

and if it includes any unit roots, extra lag(s) is added to the unrestricted VAR model 

(Hatemi-J and Uddin, 2012). Then the significance of the relationship is tested 

according to the critical values calculated by the bootstrap method. In the next 

section, the data set used in the study is introduced and the analysis results are 

presented. 

3. FINDINGS AND RESULTS 

Descriptive statistics of the data used in the study are presented in Table 1. The 

dataset consists of 239 observations on a monthly basis covering the period from 

August 1998 to June 2018. Skewness value of the differenced oil price is negative 

which can be interrupted as the related variable is mostly affected by negative news 

in the covered period. The same value of the freight index is positive and indicates 

that the series is more affected by positive news. Also, according to normal 

distribution indicators, both series are not distributed normally.  

Table 1: Descriptive Statistics of the Variables 

 OIL BDTI Δ Ln OIL Δ Ln BDTI 

 Mean  58.78711  1024.889  0.006795 -0.000859 

 Median  54.51000  857.0909  0.016508  0.002103 

 Maximum  133.8800  3050.000  0.213866  0.647415 

 Minimum  11.35000  477.8421 -0.331981 -0.578084 

 Std. Dev.  28.54846  434.3359  0.087902  0.157261 

 Skewness  0.332853  1.551898 -0.773531  0.150434 

 Kurtosis  2.105995  5.636749  4.409140  5.005717 

 Jarque-Bera  12.37231  165.1688  43.42583  40.79142 

 Probability  0.002058  0.000000  0.000000  0.000000 

 Observations  239  239  238  238 

Source: Bloomberg, EIA, 2018 
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The series do not have to be stationary in the asymmetric causality test. However, 

the maximum degree of integration in the analyzes must be known. Thus, 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test is applied to the variables and the 

results are shown in Table 2. According to the results, BDTI is stationary at level 

while OIL variable becomes stationary when the first difference is taken. In other 

words, BDTI is I (0) and OIL is I (1), and therefore the maximum degree of 

integration is 1.  

Table 2: Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test Results 

 Level First Difference 
Variable Intercept Trend and 

Intercept 
Intercept Trend and 

Intercept 
Oil Price -2.3365 -2.2863 -11.677*** -11.708*** 
Baltic Dirty Tanker 
Index 

-3.9696*** -4.7876*** -13.272*** -13.250*** 

Critical values: -2.57 for *10%, -2.87 for **5%, -3.45 for ***1% at Intercept; -3.13 for *10%, -3.42 
for **5%, -3.99 for ***1% at Trend and Intercept. 

The asymmetric causality test is performed with the GAUSS codes written by 

Hatemi-J (2012) and the results are presented in Table 3. Critical values are 

calculated to be up to 1000 simulations with bootstrap method, making them more 

reliable. According to the results, positive shocks in oil prices cause positive shocks 

in the dirty tanker freight market, and negative shocks in oil prices cause negative 

shocks in the dirty tanker freight market.  

Table 3: Asymmetric Causality Test Results 

 Oil Price => Dirty Tanker Market 

 O+T+ O+T- O-T- O-T+ 

Optimal Lag; VAR(p) 2 2 2 2 

Additional Lags 1 1 1 1 

Test Stat (MWALD)  4.99 2.68 7.77 3.06 
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Asym. chi-sq. p-value 0.08* 0.26 0.02** 0.21 

Critical Val. 1% 9.12 12.3 10.6 11.4 

 5% 6.49 6.64 6.37 6.57 

 10% 5.06 4.57 4.63 4.87 

*Significant at 10%, **Significant at 5% 

4. CONCLUSION 

In this study, unlike the literature, the relationship between oil price and tanker 

freight rates is tested in a nonlinear way. Asymmetric causality test developed by 

Hatemi-J (2012) is used for investigation of the nonlinear relationship. This test 

examines the relationship between variables by separating shocks as positive and 

negative. In the literature, no research study has been conducted in the maritime 

sector with such a method. 

The theoretical relationship between oil prices and freight rates is in two ways. 

Firstly, the price of oil affects the demand for it, and so affects the demand for 

maritime transport. Secondly, since the cost of fuel is one of the biggest cost items 

of maritime enterprises, the increase in oil price can be determinant in the freight 

rates. As the rise in oil prices may stem from demand growth or supply constraints, 

the relationship with the maritime sector is becoming more complicated. Therefore, 

the relationship between them becomes a nonlinear form.  

As a result of our study, we have examined the causality from the oil prices to the 

freight rates in one direction. We assumed that freight rates do not have an impact 

on oil prices. Because oil prices are more affected by political and governmental 

events. According to the results, the positive shocks in the oil price are the cause of 

the positive shocks in the freight market, and the negative shocks in the oil price are 

the cause of the negative shocks in the freight market. These results can be 

interpreted that cost-oriented shocks are more effective in the period covered. Also 
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theoretically, the aspects of shocks in terms of both demand and cost have been 

determined significantly. 

Further studies may examine a similar relationship in the clean tanker market. In 

addition, it is inevitable to have a relationship between commodity prices and freight 

rates in the dry bulk transport sector, and is worth examining. 
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Türkiye’de Esnaf Muaflığı Uygulaması ve Özellik Arz Eden 
Durumlar 

 
Zeynep ARIKAN1 , Ahmet İNNECİ2  

Özet 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’muzun 9. maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin 

düzenlemelere yer verilerek, kimlerin esnaf muaflığından yararlanabilecekleri belirtilmiştir. 
Esnaf muaflığı küçük esnaf ve sanatkarı korumak amacına yönelik olarak getirilmiştir. Gelir 
düzeyi düşük olan esnafın vergi dışı bırakılarak vergilendirmede adaletin sağlanmasına 
çalışılmaktadır. Böylelikle esnafın diğer mükellefler karşısında korunması hedeflenmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle esnafın tanımı, esnaf-tacir ayrımı yapılarak, muafiyet şartları 
belirtildikten sonra esnafın stopaj yükümlülüğü ve katma değer vergisi karşısındaki 
durumuna değinilmiştir. Ayrıca faaliyetin internetten yapılması halinde muafiyetten 
yararlanılıp yararlanılamayacağı üzerinde durulmuştur. Sonuçta idare ve mükellef 
açısından uygulamanın beklenen amaçları ne ölçüde gerçekleştirdiği değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler— Esnaf, Esnaf Muaflığı, Vergi Adaleti 
JEL Sınflama Kodları: H20, H24, K40 
 

Tradesmen Exemption and The Specifical Situations In 
Turkey 

Abstract 
The regulations related to tradesmen exempted from tax are mentioned and it is stated 

that who can benefit from tradesmen exemption in Article 9 of Income Tax Law No. 193. 
Tradesmen exemption has been introduced to protect small tradesmen and craftsman. With 
this practice, it is tried to provide tax justice by leaving out the tradesmen who have low 
income level. With this practice, it is tried to provide tax justice by excluding the tradesmen 
from the tax. Thus, it is aimed to protect the tradesmen against other taxpayers.  

In this study, firstly the definition of the tradesmen, the tradesman-trader distinction and 
the conditions of the tradesmen exemption and then the tradesmen's withholding obligation 
and the situation with respect to the value added tax have been mentioned. In addition, it has been 
emphasized that whether the exemption can be utilized if the activity is done on the internet. As a 
result, it has been tried to evaluate the extent to which the implementation has achieved the 
anticipated targets in terms of tax administration and taxpayer. 
Keywords— Tradesmen, Tradesmen Exemption, Tax Justice 
JEL Classification Codes: H20, H24, K40 
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1. GİRİŞ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK) belirli şartlara haiz esnafların 

vergiden muaf olacağı hüküm altına alınmıştır. Esnaf muaflığı esasında ticaretle 

uğraşıp gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan zayıf olanların korunması amacıyla 

getirilmiştir. Böyle bir muafiyet getirilirken devletin sosyal devlet olarak ekonomik 

yönden zayıf olanları koruması ve onlara belirli bir yaşam seviyesi temin etmesi 

amaçları da ön planda olmuştur. Esnaf muaflığından yararlanan ticaret ve sanat 

erbaplarının oldukça sınırlı gelir elde etmeleri ve bunun vergilendirilmesinin vergi 

idaresi açısından da verimli olmayan bir vergilendirme biçimi olacağı, bu tür esnafın 

vergilendirilmesinin adalet anlayışına ters düşeceği görüşü de esnaf muaflığı 

uygulamasının temel nedenlerindendir. Yine özellikle bazı meslek dallarında 

faaliyette bulunanların vergiden muaf tutulması, ülkenin geleneksel ve kültürel bazı 

değerlerinin kaybolmasına engel olmak amacıyla getirilmiştir. 

Esnaf muaflığı uygulamasının getirilişindeki temel amaçlar bunlar iken, GVK’da 

muaflıktan yararlanabilmek için çeşitli koşulların varlığının arandığı görülmektedir. 

Ancak bu şartlara haiz olanlar esnaf muaflığından yararlanacak, şartları 

sağlamayanlar ise gerçek usulde ya da basit usulde vergilendirileceklerdir. Esnaf 

muaflığından yararlanan ticaret ve sanat erbapları defter tutmayacak ve beyanname 

vermeyeceklerdir, ancak faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve 

giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri 

saklamak zorundadırlar. Çalışmada esnaf kavramı, esnaf-tacir ayrımı yapılarak, 

GVK’da yer alan esnaf muaflığına ilişkin hükümler incelenecek ve esnaf muaflığı 

uygulamasında karşılaşılan önemli bazı hususlar üzerinde durulacaktır. 

2. ESNAF KAVRAMI VE ESNAF-TACİR AYRIMI 

Esnaf kelime anlamı olarak, “küçük sermaye ve zanaat sahibi” anlamına 

gelmektedir (www.tdk.gov.tr). GVK’da esnafın kim olduğuna dair herhangi bir 

tanımlama yapılmamış, sadece esnaf muaflığından yararlanabilecekler ve şartları 

hüküm altına alınmıştır. GVK’da esnafın kim olduğuna dair herhangi bir 

tanımlamaya yer verilmezken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 15. 
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maddesinde esnaf, ister gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli 

yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni 

çalışmasına dayanan ve geliri Kanun’un 11. maddenin ikinci fıkrası uyarınca 

çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan 

kişi olarak tanımlanmaktadır. TTK’da yapılan tanımlamada, esnafın yaptığı 

faaliyetlerde sermayeden ziyade bedeni çalışmasının ön planda olduğu ve sabit bir 

işyerinin olmasının zorunlu olmadığı, gezici olarak ya da bir sokağın sabit bir 

yerinde bulunabileceği belirtilmektedir. Yapılan tanımlamada ayrıca gelirinin belirli 

bir sınırın altında olması gerektiği hüküm altına alınmış ve bu sınırı belirleme 

konusunda TTK’nın 11. maddesi ile Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Esnaf 

kavramının anlamına ilişkin diğer bir tanım da 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 

Meslek Kuruluşları Kanunu’nda yapılmıştır. Kanun’un 3. maddesine göre, ister 

gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi 

Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına3 

dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran 

ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde 

vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden 

muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler esnaf ve sanatkâr olarak 

tanımlanmıştır.  

Kanunlarda yapılan esnaf tanımlarında, esnaf olabilmek için gelirin belirli bir 

sınırın altında olması gerektiği, tacir ya da sanayici niteliği kazandırmayacak 

miktarda olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 6762 sayılı eski Türk Ticaret 

Kanunu yürürlük olduğu dönemde Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla4, 6762 sayılı 

Kanun ile 5362 sayılı Kanunların uygulanması bakımından esnafın kim olduğunu ve 

esnaf olabilmek için aşılmaması gereken gelir sınırının ne kadar olduğunu 

belirlemiştir.  Bakanlar Kurulu aldığı kararda 5362 sayılı Kanun’da yapılan esnaf 

tanımını esas almıştır. Bu karara göre; Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi 

Belirleme Koordinasyon Kurulu’nun tespit edeceği ve Resmi Gazete’de 

                                                      
3 İlgili meslek kolları için bakınız: Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme 
Koordinasyon Kurulu Kararı, Karar No: 2, RG: 21.05.2016/29718 
4 2007/12362 sayılı Karar, RG: 21.07.2007/26589 
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yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini 

sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici 

niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme 

hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nun (VUK) 177. maddesinin birinci fıkrasının5 (1) ve (3) numaralı 

bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi 

limitin tamamını aşmayanlar esnaf ve sanatkâr sayılacaklardır. Tüm bu 

açıklamalardan sonra esnafın şu özellikleri karşımıza çıkmaktadır: 

- Faaliyeti sermayesi yanında bedeni çalışmasına da dayanır. 

- Kazancı, tacir ya da sanayici niteliği kazandırmayacak miktardadır. 

- Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon 

Kurulu’nun tespit ettiği esnaf ve sanatkâr meslek kollarından birinde faaliyet 

göstermektedir. 

- Basit usulde vergilendirilen, işletme hesabı esasına göre defter tutan ya da 

vergiden muaf olan mükellefler sınıfındadır.  

Esnaf kavramının ne anlama geldiği konusu incelenirken unutulmaması gereken 

en önemli hususlardan biri, GVK’nın esnaf anlayışı ile TTK’nın esnaf anlayışının 

birbirinden farklı olduğudur. GVK’nın esnaf anlayışı TTK’ya göre daha sınırlıdır, 

yani TTK’ya göre esnaf sayılan bir kimsenin GVK’ya göre esnaf sayılmaması ve 

basit usulde ya da ikinci sınıf tacir olarak işletme hesabı esasına göre 

vergilendirilmesi mümkündür.  

Esnafın ne anlama geldiği konusu açıklandıktan sonra esnaf-tacir ayrımını 

yapmak daha kolaydır. TTK’nın 12. maddesine göre, bir ticari işletmeyi kısmen de 

olsa kendi adına işleten kişiye tacir denilmektedir. Ticari işletme ise esnaf işletmesi 

için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı 

                                                      
5 Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesine göre aşağıda yazılı tacirler I. sınıf tacir sayılırlar: 

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının 
tutarı 190.000 TL’yi veya satışları tutarı 260.000 TL’yi aşanlar, 

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp bir yıl içinde elde ettikleri 
gayrisafi iş hasılatı 100.000 TL’yi aşanlar, 

3. Birinci ve ikinci bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde ikinci bentte yazılı iş 
hasılatının beş katı (500.000 TL) ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 TL’yi aşanlar… 
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ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir (TTK 11. md.). Dolayısıyla TTK 

açısından esnaf-tacir ayrımı yapılırken dikkate alınması gereken hususlar şunlardır: 

- Ticari bir işletmenin işletilmesi durumunda işleten kişi tacir sayılmaktadır. 

- VUK’un 177. maddesinde I. sınıf tacir olarak sayılanlar tacirdir. 

- VUK’un 178. maddesine göre II. sınıf tacir sayılanlardan, Esnaf ve Sanatkâr 

ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu’nun tespit ettiği esnaf ve 

sanatkâr meslek kollarından birinde faaliyet gösterip VUK’un 177. maddesinin 

birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, 

(2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşanlar tacir sayılırlar. 

3. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ESNAF MUAFLIĞI UYGULAMASI 

Esnaf muaflığı gelir vergisindeki önemli muaflıklardan biridir ve temelde 

ekonomik ve sosyal açıdan zayıf durumda olanların korunması amacıyla getirilmiştir 

(Tosuner ve Arıkan, 2018: 70). Küçük esnafın çok zor koşullarda ve sınırlı miktarda 

gelir elde ettiği, bu sınırlı gelirin vergi dışı bırakılmasının toplumsal adalete uygun 

olacağı, bu tür mükellef gruplarının vergilendirilmesinin sayılarının çok olması 

nedeniyle zor olacağı ve verginin tahsili için yapılacak giderlere ve harcanacak 

zaman ve emeğe değmeyeceği düşünceleri de esnaflara böyle bir muafiyet 

tanınmasında önemli faktörler olmuştur (Uluatam ve Methibay, 2001: 273-274; 

Tosuner ve Arıkan, 2018: 70). Ayrıca esnaf muaflığı uygulamasının sosyal devlet 

olma anlayışına da hizmet ettiğinin söylenmesi yanlış olmayacaktır. 

Esnaf muaflığı uygulaması GVK’nın 9. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede 

esnaf muaflığından yararlanabilecek ticaret ve sanat erbabı ile bu uygulamadan 

yararlanma şartları hüküm altına alınmıştır.  

3.1. Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları 

Esnaf muaflığından yararlanma şartları genel ve özel şartlar şekline 

ayrılabilmektedir. Genel şartlar GVK’nın 9. maddesinde yazılı faaliyetlerle uğraşan 

ticaret ve sanat erbaplarının tamamı için geçerli olan şartlardır. Özel şartlar ise her 

bir faaliyet türüne göre ayrı ayrı belirlenmiştir. Muaflıktan yararlanılabilmesi için 
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genel ve özel şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Esnaf muaflığından 

yararlanmanın genel şartları; 

- Ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisine 

tabi olmamak, 

- Esnaf muaflığı kapsamındaki faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamaktır. Bu faaliyetlerin bağlılık arz 

etmeyecek şekilde devamlı olarak yapılması muafiyetten yararlanmaya engel 

değildir (264 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği6). 

Esnaf muaflığından yararlanmanın özel şartları ise faaliyet grupları itibariyle ayrı 

ayrı belirlenmiştir. Dolayısıyla aşağıda yazılı faaliyetlerle uğraşanlar, esnaf 

muaflığının genel şartları ile birlikte faaliyet türlerine göre belirlenen özel şartları 

sağladıkları taktirde esnaf muaflığından faydalanabileceklerdir. Esnaf muaflığından 

yararlanabilecek ticaret ve sanat erbapları ile şartlar GVK’nın 9. maddesinde şu 

şekilde hüküm altına alınmıştır; 

- Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri 

açmadan perakende ticaretle uğraşanlar. 

Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar 

takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde 

sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı türden malları satanlar bu 

muaflıktan yararlanamazlar. Örneğin giyim eşyalarının motorlu nakil vasıtası 

kullanılmaksızın pazar takibi suretiyle satılması durumunda bu faaliyeti yapan esnaf 

muaflığından faydalanabilirken, aynı faaliyetin giyim eşyaları satan bir dükkanın 

önünde sergi açmak suretiyle yapılması durumunda esnaf muaflığından 

faydalanılamayacaktır.  

- Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya tüketiciye iş yapan 

hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura 

boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve 

hamallar gibi küçük sanat erbapları. 

                                                      
6 RG: 01.05.2007/26509 
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Bu faaliyetlerin bir işyeri açılmak suretiyle yapılması halinde esnaf muaflığından 

faydalanılamayacak, iş hacminin büyüklüğüne göre gerçek ya da basit usulde 

vergiye tabi olacaktır. Ayrıca bu muafiyetten faydalanılabilmesi için motorlu nakil 

vasıtası kullanılmaması gibi bir şartta bulunmamaktadır. 

- Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde 

aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan GVK’nın 47. maddesinde7 yazılı 

basit usule tabi olmanın genel şartlarını sağlayanlar. 

- Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 

rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; 

hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar. 

Bu muafiyet kapsamında hayvanla yapılan nakliyelerde hayvan sayısının önemi 

yokken, hayvan arabası ile yapılan nakliyelerde araba sayısının birden fazla 

olmaması gerekir. Ancak arabayı çeken hayvan sayısının birden fazla olması 

muafiyete engel değildir (Özbalcı, 2007: 134). 

- Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi 

vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret 

karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler. 

Bu grupta yer alan çiftçilerin arızi olarak yaptıkları nakliyecilik dolayısıyla elde 

ettikleri gelir arızi kazanç sayılmaktadır (Özbalcı, 2007: 135). 

- Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve 

aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak 

şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, 

dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış 

işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, 

                                                      
7 Basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır: 
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, 
2.  İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması 
halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL’yi, diğer 
yerlerde 4.900 TL’yi aşmamak. 
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi 
olmamak. 
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boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri 

işyeri açmaksızın satanlar.  

Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki 

faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri 

hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve 

kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya 

engel değildir. 

- Ticari işletmelere ait atıkları düzenli olarak veya belli aralıklarla satın alanlar 

hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı 

kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu 

malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar. 

Bu grup esnafın motorlu araç kullanması muafiyetten yararlanmaya engel 

değildir. Muafiyet yalnızca toplanan hurda maddenin, hurda maddenin ticaretini 

yapana ya da tekrar işleyenlere satılması halinde geçerli olup, toplayan kişinin 

kendisinin işleyip satması durumunda muafiyet söz konusu olmayacaktır. 

- GVK’nın 47. maddesinde yazılı şartları yerine getirenlerden kendi ürettikleri 

ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve 

çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, 

semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, 

yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve 

kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar. 

Bu meslek kollarında faaliyette bulunanların esnaf muaflığından 

yararlanabilmeleri için GVK’nın 47. maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın 

genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmaları 

gerekmektedir. Bu meslek kollarında faaliyetin sürekli veya arızi olarak yapılması, 

işyeri açarak yapılması, motorlu araç kullanılması, yanında işçi ya da çırak 

çalıştırılması muafiyetten yararlanılmasına engel değildir. Ancak ticari işletmeler ait 

ürünleri düzenli olarak ya da arızi olarak satanlar ile kendi ürettikleri ürünlerle 
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birlikte satanlar bu muafiyetten faydalanamazlar (283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği8). 

- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek 

faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi 

üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya 

cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dahil) olan (Kat 

maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması 

amacıyla kurulan dahil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin 

ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar. 

Bir işyeri açmadan münhasıran gezici olarak, milli piyango bileti satanlar ile 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş 

akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye 

satanlar hiçbir şarta gerek olmaksızın gelir vergisinden muaftır. 

4. ESNAF MUAFLIĞI UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ ARZ EDEN 

DURUMLAR 

Esnaf muaflığı uygulamasındaki bazı konular, muaflığın kapsamı ve muaflıktan 

yararlanan ticaret ve sanat erbabının yükümlülükleri konusunda büyük önem arz 

etmektedir. 

     4.1. Faaliyetin İnternet Üzerinden Yapılması 

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle mal alım-satım işlemlerinde internetin 

kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Daha önceleri ürünlerin satışı için bir işyeri 

açılırken, günümüzde ürün satışlarının işyerine gerek olmaksızın internet üzerinden 

yapılması yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla esnaf muaflığı kapsamındaki faaliyetlerin 

internet üzerinden yapılması durumunda esnaf muaflığından yararlanılıp 

yararlanılmayacağı oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. 

Esnaf muaflığından yararlanma konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli 

hususlardan biri faaliyetin bir işyeri açılmaksızın yapılmasıdır. Satışların internet 

                                                      
8 RG: 27.07.2012/28366 
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üzerinden yapılması halinde internetin bir işyeri olarak sayılıp sayılamayacağı büyük 

önem arz etmektedir. VUK’un 156. maddesine göre ticari, sınai, zirai ve mesleki 

faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, 

depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık 

tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur 

büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya 

bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. Kanun hükmündeki “gibi” ifadesi ile işyeri olarak 

kabul edilen yerlerin sayılanlar ile sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

satışların internet üzerinden yapılması halinde internet sitesi işyeri olarak 

değerlendirilecektir. Nitekim evde yapılan pasta ve kurabiye gibi gıda ürünlerinin 

internet üzerinden satılması durumunda esnaf muaflığından faydalanılıp 

faydalanılamayacağına ilişkin özelge talebinde, ilgili idare satışı internetten 

yapılması sebebiyle bu internet sitesinin işyeri olarak kabul edileceği ve bu nedenle 

esnaf muaflığından faydalanılmayacağı belirtmiştir9.   

4.2. Esnaf Muaflığından Yararlananlara Yapılacak Ödemelerde Vergi   

Tevkifatı 

GVK’nın 9. maddesine göre, esnaf muaflığı GVK’nın 94. maddesine göre 

yapılacak vergi kesintilerini kapsamamaktadır. GVK’nın 94. maddesine göre kamu 

idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş 

ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, 

kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan 

ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı 

esasına göre tespit eden çiftçiler esnaf muaflığından yararlananlara yaptıkları 

ödemelerden faaliyet türlerine göre % 0, % 2, % 5 ve % 10 oranlarında vergi kesintisi 

yapmak zorundadırlar.   

VUK’un 234. maddesine göre birinci ve ikinci sınır tüccarlar, kazancı basit 

usulde tespit edilenler ile defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbapları ve 

                                                      
9 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27.04.2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 9-
1477 sayılı Özelgesi, benzer bir özelge için bkz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 
06.09.2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/271]-2728 sayılı Özelgesi. 
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çiftçiler vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler ya da satın aldıkları mallar için gider 

pusulası düzenlemek zorundadırlar. Basit usule tabi olanlar vergiden muaf esnaftan 

mal ya da hizmet aldıklarında gider pusulası düzenlerler ancak vergi tevkifatı 

yapmazlar (Arslan, 2013). 

4.3. Esnaf Muaflığından Yararlananların Katma Değer Vergisi Karşısındaki 

Durumu 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4. maddesine göre vergiden 

muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna 

edilmiştir. Bu nedenle vergiden muaf bir esnaf bir mal teslimi ya da hizmet ifasında 

bulunduğunda katma değer vergisi hesaplamayacaktır. Vergiden muaf esnafa 

ödemede bulunanlar ise mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden 

istisna edildiğinden düzenleyecekleri gider pusulasında katma değer vergisi yer 

almayacaktır.  

5. SONUÇ 

Esnaf muaflığı uygulaması, bu muaflıktan yararlananların temel özelliklerine 

bakıldığında sosyal devlet olma anlayışına hizmet eden ve buna paralel olarak vergi 

adaletini sağlamaya yönelik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

muaflıktan yararlananların genellikle sınırlı miktarda gelir elde ettikleri ve bu 

gelirlerinin ancak kendi geçimlerini sağlamaya yetecek derecede olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle bu tür ticaret ve sanat erbaplarının vergilendirilmesi vergi 

adaletine ters düşmektedir. Nitekim esnaf muaflığı uygulaması vergi yükünün adil 

bir şekilde dağılımının temin edilmesi açısından da büyük öneme sahiptir. Buna ek 

olarak ülkemizdeki esnaf muaflığı uygulamasına ilişkin şu değerlendirmeler 

yapılabilir; 

- GVK’da ya da VUK’da esnafın kim olduğuna ilişkin bir tanımın yer 

almaması ancak TTK’da esnaf tanımına yer verilmesi GVK ve TTK açısından 

esnafın farklı ticaret ve sanat erbapları olabilmesine neden olmaktadır. TTK’ya göre 

esnafın gelirinin belirli sınırlar altında olması gerekmekte iken GVK’da düzenlenen 

esnaf muaflığından yararlananların yıllık alış ya da satış tutarlarının esnaf 
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muaflığından yararlanmalarına engel olmadığı görülmektedir. Yani GVK ile TTK 

arasında esnafın tanımı konusunda bir uyuşmazlık vardır. Bu nedenle yapılacak bir 

kanuni düzenleme ile uyumlaştırılması gerekmektedir. 

- Esnaf muaflığı uygulamasının farklı isimlerle de olsa ülkemizde elli yılı 

aşkın bir süredir uygulandığı görülmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerle 

birlikte yeni faaliyet kollarının ortaya çıkması esnaf muaflığından 

yararlanabilecekler açısından da önemli olmuştur. Vergi idaresi esnaf muaflığı 

kapsamındaki çeşitli faaliyetlerin internet üzerinden yapılması konusunda verdiği 

özelgelerde bu faaliyetleri yapanların muafiyetten yararlanamayacağını belirtmiştir. 

İnternet üzerinden yapılan satışların esnaf muaflığının temel gerekçelerine ve ruhuna 

uymadığı açıktır.  

- Esnaf muaflığından yararlananların beyanname verme ve defter tutma 

yükümlülükleri yoktur. Bu tür ticaret ve sanat erbapları yaptıkları mal satışlarında 

ya da hizmet ifalarında fatura düzenlememekte, mal ya da hizmet alanlar tarafından 

gider pusulası düzenlenmektedir. Bu da faaliyetlerin bir belgeye dayanmasına ve 

dolayısıyla devletin vergi kaybının önüne geçmektedir. 

- Esnaf muafiyetinden yararlananların mal teslimleri ve hizmet ifalarının 

katma değer vergisinden istisna edilmesi, esnafların diğer ticaret ve sanat erbapları 

karşısında korunması amacına yönelik olumlu bir uygulamadır. 

- Vergi idaresinin iş yükünün azaltılması ve bu tür esnafların vergilendirilmesi 

için harcanacak zaman, emek ve harcamaların daha verimli kullanılması bakımından 

da olumlu bir uygulamadır. Nitekim küçük esnafın vergilendirilmesi için yapılacak 

giderler çoğu zaman tahsil edilecek vergiden daha fazla olmaktadır. 
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Yeni Lüks Kavramı Işığında Premium Lüks Marka 
Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi 

 
Elif DENİZ1, Kerem YAMAN2 

Özet 
Geçmişten günümüze lüks ve lüksü sembolize eden herşey tüketicilerin hayatlarında 

vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Lüks artık yeni lüks kavramı çerçevesinde ele alınarak 
değişen ve gelişen özellikleriyle yeni formlar kazanmaktadır. Yeni lüks yeni nesil tüketicilerle 
daha yakın duygusal bağlar kuracak şekilde imajlar ve göstergelerle desteklenmekte, 
yenilikçi ürünlerle tüketicileri cezbetmeye çalışmaktadır. Özellikle kitlesel hazır giyim 
markalarının lüksü ve kitlesel olmayı birleştirerek yeni lüks markalar ürettikleri ve pazara 
sundukları görülmektedir. Bu yeni lüks markaları arasında premium lüks markalar geniş 
kitlelere kaliteli ancak makul fiyatlarla hitap edebilmesi ve tüketiciler tarafından artan bir 
biçimde tercih edilmesi açısından oldukça öne çıkmaktadır. Bu çalışmada yeni lüks kavramı 
ışığında premium lüks marka reklamlarının göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmesi 
amaçlanmıştır. Lüksün demokratikleşmesi ve yeni lüksü öne çıkaran özellikler açısından 
incelenen basılı reklam örneklerinden yüksek-orta-düşük premium lüks markalarına örnek 
olarak ‘’Gigi Hadid - Tommy Hilfiger’’, ‘’Lacoste - Life is a Beautiful Sport’’, ‘’GAP - Do 
You’’ reklamları seçilmiş ve analiz edilmiştir. Sonuç olarak seçilen üç reklamda da yeni lüksü 
ve lüksün demokratikleşmesini ifade eden ve yeni nesil lüks tüketicinin istek ve beklentileriyle 
oldukça uyumlu bileşene sahip reklamların yaratıldığı ve hedef kitleye sunulduğu, ayrıca 
incelenen markaların yeni lüksün gereklerini yerine getirme konusunda oldukça başarılı 
çabalar ortaya koydukları görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler— Lüks, premium lüks markalar, yeni lüks, lüksün demokratikleşmesi, 
göstergebilim 
JEL Sınflama Kodları: M30, M31, M37 
 

The Semiotic Analysis of Premium Luxury Brands in The 
Light of New Luxury Concept 

 
Abstract 

Everything that symbolizes luxury and luxury from the past to the present has taken an 
indispensable place in the lives of consumers. Luxury now gains new forms while being 
considered in the concept of new luxury with its changing and developing features. The new 
luxury is supported by images and indicators to establish closer emotional connections with 
new generation of consumers and strives to attract consumers with innovative products. In 
particular, it is seen that mass ready-made clothing brands produce and put on market new 
luxury products by combining luxury and being mass. Among these new luxury brands the 
premium luxury brands are very prominent in terms of being able to appeal to the masses at 
high quality but at reasonable prices and being increasingly preferred by consumers. In this 
study, it is aimed to examine premium luxury printed brand advertisements in the light of new 
luxury concept through semiotic analysis method. As an example for high-middle-low 
premium luxury brands ‘’Gigi Hadid - Tommy Hilfiger’’ , ‘’Lacoste - Life is a Beautiful 
Sport’’, ‘’GAP - Do You’’ advertisements were selected and analyzed from the printed 
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advertisement samples which are examined in terms of democratization of luxury and 
features that highlight new luxury. As a result, it is seen that advertisements are created and 
presented to the target group which have components that point out new luxury and 
democratization of luxury and that are highly compatible with the desires and expectations 
of the new generation luxury consumers, also the examined brands are found to reveal 
considerable efforts to meet the demands of new luxury. 
 
Keywords—Luxury, premium luxury brands, new luxury, democratizations of luxury, 
semiotics 
JEL Classification Codes: M30, M31, M37 
 
1. GİRİŞ  

Küresel tüketim alanına bakıldığında, çağlar değiştikçe farklı anlamlar ve 

tanımlamalara sahip olsa da, lüks değerinden hiçbir şey kaybetmemiş bir biçimde 

tüketicilerin hayalini süslemeye, ayrıcalığı ve saygınlığı simgelemeye devam 

etmektedir. Nitekim modern çağın gereklilikleri ve ortaya çıkan her türlü sosyo-

ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişimler yaşam tarzlarını, değerleri, algıları ve 

dolayısıyla lüksün yorumlanmasını da değiştirmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni 

lüks kavramı ve lüksün demokratikleşmesi olgusu biçim değiştiren lüksü, yeni anlam 

ve göstergelerini ve yeni nesil tüketicilerin beklentilerini ve tüketim biçimlerini ifade 

etmektedir. Bu çalışmada yeni lüks kavramı ışığında premium lüks marka 

reklamlarının göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. 

Literatür taramasında lüksün tanımı, yeni lüksün doğuşu, lüksün demokratikleşmesi 

ve premium lüks markalar irdelenmiş, yöntem kısmında göstergebilimsel analiz ve 

seçilen reklamlar hakkında bilgi verilmiş, bulgular kısmında literatür bazlı bir bakış 

açısıyla reklamlar analiz edilmiştir. Sonuç olarak lüksün yeni lükse evrildiği yeni 

tüketim ortamında göstergelerin ve tüketicilerin de farklılaştığı, incelenen premium 

lüks markalarının yeni lükse ve tüketicisinin beklentilerine uyum ve gerekleri sunma 

noktasında kayda değer çabalar ortaya koydukları söylenebilir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Lüksün Tanımı ve Lüks Markalar 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde lüks, “giyimde, eşyada, harcamada aşırıya gitme, 

gösteriş, şatafat” anlamına gelmektedir. Lüks kelimesinin kökeni Latince’ye 

dayanmakla beraber Latince’de ‘sapma, ayrılış ve farklılık’ anlamına gelirken, 
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Fransızca’da ‘aşırılık, şımarıklık, pahalılık’ gibi anlamlara gelen ‘luxe’, ve eski 

Fransızca’daki ‘şehvetli ve günahkar olma, zevke düşkünlük’ gibi anlamlara gelen 

‘luxurie’  kelimelerine dayanmaktadır. Sözlükteki anlamı dışında lüks kavramı genel 

olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkan başlıca çağrışımlar; güç göstergesi, gösteriş, 

şıklık, zarafet, pahalılık, kalite, keyif verici ve kişiye özel olma olarak sıralanabilir 

(Sütütemiz ve Kurnaz, 2016; Dubois vd. 2005; Zeybek, 2013: 17).  

Kapferer (1997) ve Shukla (2011)’ya göre lüks, kişinin arzularını hareket geçiren, 

sahibine itibar sağlayan, fonksiyonelden çok psikolojik fayda sağlayan deneyimsel 

bir olgudur. Lüks, anlam ve tanım açısından farklı açılardan bakıldığında kişiden 

kişiye farklılık gösterebilir ve birinin lüks olarak gördüğü bir varlığı, bir diğeri 

ihtiyaç olarak tanımlayabilir. Günümüzde lüks markalar fiziksel bir faydadan ziyade 

psikolojik tatmin ve fayda sunarak tüketicilerin lüks tüketim ihtiyaçlarına hitap 

etmektedir. Artık lüks markalar sadece nadirlik, pahalılık ya da üstün kaliteyle 

eşleştirilmemekte, lüks olarak algılanabilmeleri için tüketicide tutku ve duygu 

yaratmaları da beklenmektedir. Ayrıca lüks markasının uzun bir tarihe ve geçmişe, 

bir hikayeye sahip olması, yeni girişimlere ve yeniliklere de açık olması 

gerekmektedir. Bu sebeple lüks markalar pazarda düşsel ve imgesel mesajlar ve 

göstergeler ile desteklenmekte ve konumlandırılmaktadır (Torlak ve Uzkurt, 1999; 

Zeybek, 2013: 27-32).  

Lüks tüketim aynı zamanda sembolik tüketimle de ilişkilendirildiğinden lüks 

ürün ya da markanın kullanımı ile edinilmesi hedeflenen statü ve imaj özellikle 

reklamlarda ortaya çıkan göstergeler ve sembollerle tüketiciye aktarılmaktadır. Bu 

noktada reklamlar geçmişten günümüze bir markanın kimliğini, kişiliğini ve 

mesajını hedef kitleye iletmede, istenilen duygu, düşünce ya da tutum değişikliğini 

oluşturmada sıklıkla kullanılan araçlardan biri haline gelmiştir (Köse ve Çakır, 2016; 

Güneş ve Aydın, 2016). Özellikle lüks markalar pazarlama iletişimlerini 

gerçekleştirirken dilde sözlü olmayan ancak görsel ve duyguları harekete geçirici 

mesajlar içeren reklamlardan faydalanmaktadırlar. Bu reklamlarda çoğunlukla bir 

lüks markanın imzası olarak da adlandırılabilen marka yaratıcısının figürü, kısa ve 

görsel logotypelar, logotype ile uyumlu olarak yaratılmış görsel bir sembol, 
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tekrarlanan bir görsel motif, bir marka rengi, bir favori materyal ve markayla 

eşleştirilmiş iş yapma biçimleri görülmektedir. Öte yandan lüks ürün ve markalar ile 

bağdaştırılan en önemli renkler siyah, sarı (altın tonlarında), mor, gümüş gri ve 

kırmızı olarak öne çıkmaktadır (Zeybek, 2013: 115-124; Ceylan, 2015; Kapferer ve 

Bastien, 2009: 220-21). Renklerin dili ve göstergelerin gücünden faydalanan lüks 

markaların artık klasik ya da geleneksel olarak adlandırılan tutumlarından sıyrılıp 

yeni lüks kavramı ışığında kendilerini yenilemeye başladıkları görülmektedir. 

2.2. Yeni Lüks Kavramı ve Lüksün Demokratikleşmesi 

Günümüzde lüks olarak konumlandırılan ürün sayısının artması, bu lüks ürünlere 

erişebilen kitlenin giderek genişlemesi ve sosyal tabakalaşmanın giderek ortadan 

kalkması tüketim nesneleri düzeyinde bir eşitliği tarif eden “lüksün 

demokratikleşmesi” söylemiyle ifade edilmektedir. Yeni lüks kavramı ve 

demokratikleşmenin ışığında lüks markalarının artan bir biçimde hedef kitlesini elit 

gruplardan orta sosyo-ekonomik sınıfa doğru kaydırdığı, indirimli satışlar, taksitli 

ödemeler, homojenleşen lüks mal ve hizmetler sunduğu, kitlesel hazır giyim 

markalarının ise hazırladıkları koleksiyonlar ile lüks ve kitlesel olmayı bir araya 

getirerek yeni uygulamalar geliştirdikleri görülmektedir (Kapferer ve Bastien, 2009: 

11-12; Okonkwo, 2007: 220-230; Ciornea vd. 2012). 

Lüks marklar yeni lüks kavramı ışığında yeniden yorumlandığında düşük ve 

yüksek katılım farklılıkları açısından incelenebilir. Buna göre satın almak için 

önemli oranda zaman ve çaba harcanan ‘lüks’ markalar katılımın en yüksek olduğu, 

özel bir anlamı olmadığından asgari düzeyde zaman ve çaba harcanan ‘upmarket’ 

lüks markalar ise katılımın düşük olduğu lüks markalardır. Bu skalada tam ortada ise 

tüketiciye belirli bir kategori dahilinde beklenenden daha iyisini vaat eden ancak 

lüks markalara göre daha ulaşılabilir fiyatlarla daha geniş kitlelerle iletişim kurularak 

pazara sunulan ‘premium’ lüks markalar yer almaktadır (Vigneron ve Johnson, 

1999). Premium lüks markalar kendi içinde Calvin Klein,  Tommy Hilfiger ve 

Longchamp gibi markaların örnek verilebileceği yüksek-premium markalar, 

Lacoste, Furla ve Lanvin’in örnek verilebileceği orta düzey premium markalar, Zara, 

H&M ve Gap’in örnek verilebileceği düşük premium markalar olarak ayrıştırılabilir. 
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Premium lüks markalar değişen lüks tüketicisi davranışlarından en çok etkilenen, 

aralarında en agresif rekabetin yaşandığı, pazarının her geçen gün genişlediği, 

kitleye hitap eden markalar olarak en büyük değişimi yaşayan lüks markalar olarak 

öne çıkmaktadır (Okonkwo, 2007: 241). 

Lüks markalar kitlelere daha çok ulaşılabilir olma doğrultusunda değişen tüketici 

davranışlarını da değerlendirmekte ve kampanyalarını buna göre 

şekillendirmektedir. Günümüz lüks tüketicileri lüks markaları kendini özel, 

ayrıcalıklı, değerli, önemli ve üstün hissetmek, kendini ödüllendirmek ya da 

avutmak, kendini ispat etmek, statü ve saygınlığını göstermek, motive olmak ve 

umutlanmak, hayranlık, sevgi, belirli bir gruba ya da yaşam tarzına aitlik hissetmek 

için tercih etmekte ve ürünlerini bu sebeple satın almaktadırlar (Herman, 2006: 135). 

Özellikle yeni lüksün tüketicileri zeki ve yetenekli olma, güçlü ve bireysel olma, 

yüksek talep ve beklentilere sahip olma, tek kullanımlık bir tutum içinde olma, güçlü 

değer ve ilkelere sahip olma, modayı ve trendleri yakından takip etme, zamanını 

etkin kullanmayı isteme, yaratıcılık ve çeşitlilik arama gibi özellik ve eğilimlere 

sahiptirler (Okonkwo, 2007: 66-67; Altun, 2009).  

Lüks markalar tüketicilerin sahip olmak istedikleri kimlikle kendi marka 

kimliklerini ilişkilendirmeye çalışmaktadırlar. Lüks markalar aynı zamanda referans 

grupların sembolü olarak görülmekte ve onların yaşam tarzlarıyla uyumlu olmak için 

tüketilmektedir. Böylelikle yeni lükste yaşam tarzları sınıf statüsünden daha belirgin 

bir gösterge olarak ortaya çıkmaktadır. Lüks marka tüketimiyle tüketiciler yaşam 

tarzlarıyla uyumlu deneyimler yaşamak, her açıdan özel hissetmek ve marka ile derin 

bir bağ kurarak kendilerini ifade etmeye çalışmaktadırlar (Sheth vd. 1991; 

Wiedmann vd., 2007; Danziger, 2006: 18-19; Crane, 2003: 25). Bu noktada lüks 

markaların daha genç, finansal açıdan daha özgür, daha eğitimli ve özgüvenli, 

yaratıcı ve eklektik olmaktan hoşlanan, kendi zevkleri için harcamayı seven, 

estetiğe, özgürlüğe ve aktif olmaya değer veren özellikle Y ve Z kuşağının 

beklentilerini karşılayacak şekilde yeni lüksü yorumlaması ve yeni uygulamalar 

geliştirmesi marka varlıklarını sürdürmek açısından oldukça önemlidir (Chevalier ve 

Mazzalovo, 2012: 121-122; Troung vd. 2008; Silverstein vd. 2003: 9). 
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3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada yeni lüks kavramı ışığında premium lüks marka reklamlarının 

göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Okonkwo (2007: 

241) lüks markaları ele aldığı çalışmasında premium lüks markaları detaylıca 

irdelemiş ve bu markaları yüksek-orta-düşük premium lüks markalar olarak 

tanımlamıştır. Çalışmasında bu markalardan yüksek premium lüks markalara örnek 

olarak Calvin Klein, Tommy Hilfiger ve Longchamp, orta premium lüks markalara 

örnek olarak Lacoste, Furla ve Lanvin, düşük premium lüks markalara örnek olarak 

Zara, H&M ve Gap verilmiştir. Bu çalışmada ise Okonkwo (2007: 241)’in çalışması 

baz alınarak lüksün demokratikleşmesi ve yeni lüksü öne çıkaran özellikler açısından 

incelenen basılı reklam örneklerinden yüksek-orta-düşük premium lüks markalarına 

birer örnek olarak ‘’Gigi Hadid - Tommy Hilfiger’’, ‘’Lacoste - Life is a Beautiful 

Sport’’, ‘’GAP - Do You’’ reklamları seçilmiş ve analiz edilmiştir. Köse ve Çakır 

(2016)’ya göre görsel gösterge çözümlemesiyle analiz seçilen reklamın göstergesi, 

gösterenleri ve gösterilenlerine bakarak mekan kodlarının, düz anlam, yan anlam ve 

mitlerin çözümlenmesini içermektedir. Bu kapsamda göstergebilim, anlamların nasıl 

düzenlendiği ve iletildiği ile ilgili olarak göstergelerin ne olduğu ve nasıl çalıştıkları 

üzerine odaklanmaktadır. Her metin gösterge, gösteren ve gösterilen olmak üzere üç 

birimden meydana gelmekte, göstergebilim reklam mesajını yaratan 

gösteren/gösterilen düzleminin nasıl gerçekleştirildiğinin incelemesini yapmakta, 

sözcük ve görsel ögeler gibi göstergeler aracılığıyla verilmeye çalışılan mesajın açık 

ve düz bir şekilde nasıl ortaya konulduğunu incelemektedir. Buna göre gösterge 

göstergenin fiziksel varlığı ve zihinsel kavramın birleşimiyle anlamlandırmaya 

gitmekte ve dışsal gerçeklik ya da anlam bu şekilde ortaya çıkmaktadır (Köse ve 

Çakır, 2016; Fiske, 2003: 67). Çalışmadaki reklamların görsel gösterge 

çözümlemesiyle analizi göstergebilimin temel öğelerinin yani; gösteren, 

gösterilenler ve göstergenin tespiti, literatürde tartışılan yeni lüks kavramı ve lüksün 

demokratikleşmesi olgusu ile Köse ve Çakır (2016)’ın göstergebilimsel analiz 

yöntemi ışığında gerçekleştirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Reklamının göstergebilimsel çözümlemesi aşağıdaki gibidir: 

Gösterge 1: Tommy Hilfiger Basılı Reklamı 

 

Kaynak: TOMMYXGIGI, ‘Athleisure’ Capsule 2018 Koleksiyonu (Fotoğraf) 

Gösteren(ler):  

Mekan Kodları: Gündüz vakti bir yarış pisti reklam ana mekanı olarak 

kullanışmıştır. Karakter Kodları: Fotoğrafta Amerikalı top model ve oyuncu Gigi 

Hadid saçları açık ve doğal tonlarda makyajlı bir biçimde yer almıştır. Siyah, kırmızı 

ve beyaz şeritli genel rengi beyaz bir spor arabayla beraber poz veren oyuncunun 

üzerinde ‘Athleisure’ modasıyla ve markanın renkleriyle uyumlu fit bir spor ceket, 

eldivenler, slim-fit bir pantolon, spor ayakkabı ve hemen yanında baş harflerden 

oluşan aksesuarlı bir spor çanta bulunmaktadır. Düz Anlam: Bir yarış pistinde kıyafet 

ve aksesuarlarıyla yarış arabasının üstünde poz veren ünlü bir top model ve oyuncu. 

Gösterilen(ler): 

Yan Anlam: Rahatlık, şıklık, güzellik, çekicilik, özgünlük, hareketlilik. Mit: 

Özgürlük, dinamizm, sportiflik, güçlü olmak. 

Reklamın Analizi: Reklam, Tommy Hilfiger’in TOMMYXGIGI, ‘Athleisure’ 

Capsule 2018 koleksiyonunu tanıtmak için gerçekleştirilen kampanyanın basılı bir 

reklamıdır. Modele bakıldığında spor ve şık giyimi, markanın hakim renkleri olan 

lacivert, beyaz ve kırmızı renkleri, spor giyimle özdeşleşen çanta, ceket, eldiven ve 
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spor ayakkabı gibi aksesuarlar ve markanın logo ve baş harfleri dikkat çekmektedir. 

Reklamda hakim olan lacivert renk gücü, inandırıcılığı ve karizmayı, kırmızı renk 

dinamizmi, gençliği, enerjiyi, heyecanı, gücü ve azmi, dikkat çekiciliği ve seksiliği, 

beyaz renk ise iyiliği, esnekliği ve yaratıcılığı simgelemektedir. 

Reklamda modelin Amerikan güzelliğiyle spor, fit, çekici, tarz, genç ve dinamik 

duruşuyla marka kişiliği özdeşleştirilmiştir. Markanın imajı Amerikan motor spor 

tutkusu ve modellerin hızlı yaşam-tarzları ile eşleştirilerek yansıtılmıştır. Şık 

kıyafetler ile spor parçaları bir arada kullanma ile başlayan bir moda akımı olan 

‘athleisure’ vurgusu reklamda dikkat çekmektedir. Yarışlarda farklı 

modifikasyonlara sahip araçların kullanılmasıyla günlük hayatta da farklı 

kombinlerle farklı görünüşler elde edilmesine gönderme yapılmıştır. Üzere outran 

(slimfit) ve fonskiyonel (rüzgar kesen ceket) giyim parçaları rahatlığı ve şıklığı bir 

arada sunmaktadır. Hızla değiştirilebilen, şıklığından ödün vermeyen, özgürlük ve 

kişisel tarzı yansıtan farklı kombinlerle çok çeşitli imajlar yaratabilen giyimlerin 

hızlı akan gündelik yaşantıyla uyumuna dikkat çekilmiştir.  

Gösterge 2: Lacoste Basılı Reklamı 

 

Kaynak: Lacoste “Life is a Beautiful Sport” 2014-15 Sonbahar-Kış reklam 

kampanyası (Fotoğraf) 

Gösteren(ler):  

Mekan Kodları: Yüksek plaza ve/veya gökdelenlerden oluşan bir şehre doğru 

uzanan bir köprünün kolu ana mekan olarak kullanılmış, gündüz vakti renkli fotoğraf 
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çekimleri ile reklam desteklenmiştir. Karakter Kodları: Fotoğrafta kadın bir model 

mavi elbisesi ve çantasıyla, üzerinde uçuşan koyu mavi bir ceketi ve beyaz spor 

ayakkabılarıyla, saçları toplu, hızlı ve hareketli bir yürüşüyle adım atarken yer 

almaktadır. Düz Anlam: Şehrin yüksek bir yerinde bir yerden diğerine doğru 

giderken kıyafet ve aksesuarlarıyla görünen bir kadın. 

Gösterilen(ler): 

Yan Anlam: Minimalist, şehirli, sportif, zarif, rahat, dengeli. Mit: Cesaret, 

otantiklik, meydan okuma, özgüven sahibi. 

Reklamın Analizi: Reklam Sochi 2014 kış olimpiyatları ve markanın Fransız 

olimpiyat takımının resmi sponsor olması ışığında ‘hayatı güzel bir spor olarak 

görme’ mottosuyla markanın 2014-15 Sonbahar-Kış koleksiyonunu tanıtmak üzere 

gerçekleştirilen kampanyanın basılı bir reklamıdır. Reklamda minimalist ve şehirli 

unsurlar ışığında açık mavi bir gökyüzü, açık gri renk tonlarından oluşan gökdelen 

ve plazalardan oluşan şehir manzarası ve yüksek bir köprü mekan olarak öne 

çıkmıştır. Model açık mavi, koyu mavi ve beyaz kıyafet ve aksesuarlar giymektedir. 

Mavi renk genel olarak özgürlüğü, sonsuzluğu ve huzuru temsil etmekte, 

sakinleştirici etkisi bulunmakta, bu rengi kullanan insanlar sakin ve düzenli insanlar 

olarak tanımlanmaktadır. Beyaz renk iyiliği, esnekliği ve yaratıcılığı, gri ve tonları 

ise uzlaştırıcılığı ve dengeyi simgelemektedir. Marka ve logosu reklamın sağ altında 

fotoğraf karesinin dışında, yanında mottosu ile yer almaktadır. 

Reklamda kullanılan kadın modelin kendinden emin, sakin, şık ama spor, 

hareketli ve kararlı adımlarla yüksek bir yerden şehre doğru ilerlediği, bir nevi 

zorluklara meydan okuduğu görülmektedir. Modelin kendine olan özgüveni ve şehre 

gidiyor olduğu yoldaki zorlukların varlığına ragmen dengeli, zarif, otantik, sportif 

ve esnek duruş sergilemesi marka imajı ile eşleştirilmiştir. Yaşamın güzel bir spor 

gibi algılanmasına vurgu yapan reklamda kullanılan mekan ve verilen poz gündelik 

hayatın akışkan, hızlı ancak rahatlık ve özgüven arayan yapısına dikkat çekmektedir. 

Kullanılan köprü yaşamın ve sporun kararlılık ve canlılıkla dengelendiğini 
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göstermektedir. Modern ve şehirli insanın bireyselliği kullanılan modelin tek başına 

yer almasıyla desteklenmiştir. 

Gösterge 3: GAP Basılı Reklamı 

 

Kaynak: GAP ‘Do You’ 2016 Sonbahar Reklam Kampanyası (Fotoğraf) 

Gösteren(ler):  

Mekan Kodları: İki adet görselin bulunduğu reklamda bir görsel arkadan şehrin 

görülebildiği yüksek ve parmaklıklı bir açık alanda siyah beyaz fotoğraf çekimleri 

ve gündüz ışığı desteğiyle, diğer görsel ise arkadan mavi gökyüzünün gözüktüğü 

gündüz vakti yapılan renkli bir çekim desteğiyle kurgulanmıştır. Karakter Kodları: 

Reklamda popüler kadın moda etkileyicilerinden (influencer) biri kullanmış, bir 

fotoğrafta koyu renk bir pantolon ve ayakkabı ve açık renk bir kazak ile saçları açık 

ve kısa kesimli, diğerinde ise aynı kazağın üzerine kırmızı bir triko bağlanmış bir 

biçimde poz vermiştir. Düz Anlam: Şehrin bir yerinde ve gökyüzü arka planlı bir 

yerde kıyafetleriyle poz veren bir kadın. 

Gösterilen(ler): 

Yan Anlam: Gündelik yaşam, yartıcılık, özgünlük, rahatlık, kalite, enerji. Mit: 

Sadelik, doğallık, yaratıcılık, özgürlük. 

Reklamın Analizi: Reklam GAP markasının ‘Do You’ isimli 2016 Sonbahar 

koleksiyonunu tanıtmak için gerçekleştirilen kampanyanın basılı bir reklamıdır. 

Reklamdaki genç ve kadın olan model iki ayrı şekilde poz vermiştir. Siyah-beyaz 

olan görselde koyu ve açık renk giyim parçalarıyla rahat, eğlenceli bir ruh halinde, 
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sportif şıklığa sahip bir giyim tarzıyla şehrin ve demir parmaklıkların gözüktüğü açık 

bir mekanda gündüz vakti poz veren model diğer görselde renkli bir fotoğraf 

karesinde arasında mavi gökyüzü ve diğeriyle aynı üst giyimin üzerine bağladığı 

kırmızı renk hırka ile daha kendinden emin ve serinkanlı bir poz vermiştir. Her iki 

görselde de kadın modelin sadeliği ve doğallığı ön plandadır. Reklamda ağırlıklı 

olarak kullanılan siyah renk asaleti, gücü, gizemi ve saygınlığı, kırmızı renk 

dinamizmi, gençliği, enerjiyi, heyecanı, gücü ve azmi, dikkat çekiciliği ve seksiliği, 

mavi renk ise özgürlüğü, sonsuzluğu, huzuru ve sakinliği temsil etmektedir. 

Marka reklamında ünlü bir model kullanmak yerine gündelik hayattan ve moda 

etkileyicilerinden (influencer) gerçek bir kişiyi seçmiş ve onu en doğal ve yalın 

haliyle kullanmış, hedef kitlede yakınlık duygusu uyandırılmıştır. Giydiği 

kıyafetlerin spor şıklığı, rahatlığı, kendine özgü ve cool tarzı, otantik ve özgüvenli 

duruşu markanın imajıyla eşleştirilmektedir. Poz veren kadın üzerindeki giyimi, 

kombinleri ve verdiği gündelik giyim halinin doğallığını yansıtan pozlarıyla 

tamamen kendi yaratıcılığını konuşturmaktadır. Bireysel yaratıcılık hali sokaklar ve 

gündelik stil ile bağlantılanmıştır. Bireysellik ve farklılığın kişiye özgü bir 

yaratıcılıkla ortaya çıktığı vurgusu hakimdir. Markaya ait kaliteden ödün vermeyen, 

saygın ve güvenilir bir marka olma mesajı iletilmiştir. Markanın giyim 

bileşenlerinden faydalanarak kişinin kendine özgü yaratıcılığıyla kendi tarzını 

oluşturması fikri öne çıkmaktadır. 

5. SONUÇ 

Lüksün evrimi göz önüne alındığında yeni lüks kavramı yeni lüks tüketicisini ve 

lüksün demokratikleşmesini anlamak için yakından takip edilmesi gereken önemli 

bir konu olmaktadır. Bu çalışmada yeni lüks kavramı ve lüksün demokratikleşmesi 

olgusu ışığında seçilen bazı premium lüks marka reklamları göstergebilimsel analiz 

yöntemiyle incelenmiştir. Premium lüks markaların henüz literatürde çok 

çalışılmamış olması ve hızlı yükselişi dikkate alındığında göstergebilimsel yöntem 

ile reklamlarının irdelenmesi yeni lüksün uygulamada nasıl şekillendiğini anlama 

adına çalışmaya özgün bir değer katmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

göre özellikle hazır giyim sektöründeki premium lüks markaların klasik lüksten 
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(Dubois vd. 2005) sıyrılarak yeni nesil tüketicilere (Herman, 2006: 135) başarılı bir 

biçimde hitap ettikleri, reklam ve kampanyalarında yer alan göstergelerle mesajlarını 

başarılı bir biçimde ilettikleri görülmektedir. Markaların çalışmalarına bakıldığında 

yeni tüketicinin literatürde tartışılan (Okonkwo, 2007: 66-67; Altun, 2009; Chevalier 

ve Mazzalovo, 2012: 121-122; Troung vd. 2008; Silverstein vd. 2003: 9) istek ve 

beklentileriyle oldukça uyumlu bileşene sahip reklamların yaratıldığı ve hedef 

kitleye sunulduğu görülmüştür. Markaların göstermeye çalıştıkları gündelik ve 

şehirli yaşam içerisinde, özgün ve özgür olmak, kaliteyi rahatlıkla birleştirmek, 

dinamik, zarif, otantik, şık, çekici, sportif, dengeli ve minimalist tarzları bir potada 

eritebilmektir. Reklamlarda değerlere ve yaşam tarzlarına yüksek vurgunun 

yapıldığı, yeni lüks tüketicisinin demografik özellikleriyle eşleşecek ünlü ya da 

modellerin kullanıldığı, bireyselliği ve yaratıcılığı kutsayan, lüks olmasına rağmen 

klasik lüks göstergelerinden oldukça farklılaşan özelliklerin ortaya çıktığı yine 

literatürle uyumlu bir biçimde (Sheth vd. 1991; Wiedmann vd., 2007; Danziger, 

2006: 18-19; Crane, 2003: 25) görülmektedir. Sonuç olarak yeni lüks kavramı ile 

lüksün yorumlanması ve klasik lükse ait alışılagelmiş göstergeler, renkler ve imajlar 

(Zeybek, 2013: 115-124; Ceylan, 2015; Kapferer ve Bastien, 2009: 220-21) 

değişmekte, bu durum lüks markaların gelecek başarılarını ve yeni nesil lüks 

tüketicisini cezbetme ve elde tutma gücünü yakından ilgilendirmektedir.  
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Hanehalkı Tasarruflarının Davranışsal İktisat Yaklaşımıyla 
Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 

Büşra AĞAN1 , Üzeyir AYDIN2 
Özet 

Standart iktisat modellerinin teorik açıklama gücü yüksek olsa da gerçek yaşamda 
hanehalkı tasarrufların arttırılmasına dayalı politika geliştirmede etkinlikleri 
tartışılmaktadır. Eğer bireyler potansiyel olarak sistematik hatalar yapıyorsa, tasarrufun 
yeterliliği önemli bir davranışsal ve deneysel sorun haline gelmektedir. Hem söz konusu 
sapmaların giderilmesi hem de tasarruf oranlarını artırmaya yönelik etkin ve etkili politika 
önerilerinde bulunulması hanehalkının bilişsel, duygusal eğilimlerinin ve algılarının dikkate 
alınmasıyla mümkündür. Bu yönüyle davranışsal iktisat, bireyi doğasında var olduğu gibi 
ele alıp iktisat teorilerinin açıklama gücünü daha da arttırabilmektedir. Bu çerçevede 
çalışmanın amacı; hanehalkı tasarruf kararlarının belirleyicilerini ve sonuçlarını ortaya 
koymak ve mikro düzlemde tasarruflara ilişkin davranışsal iktisat yaklaşımıyla oluşturulan 
önerilerini tartışmaktır. Çalışmada öncelikle, hanehalkı tasarruflarının davranışsal iktisat 
çerçevesinde gelişimi betimsel anlamda ele alınmaktadır. Daha sonra TÜİK tarafından 
oluşturulan "Hanehalkı Bütçe Anketi" (2004 - 2014) mikro veri setinden yararlanılarak 
hanehalkı tasarruflarının belirleyicileri betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu amaçla; 
hanehalkı tasarruf davranışı ile hanehalkının yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek durumu, 
hanehalkı büyüklüğü ve konut mülkiyeti gibi değişkenler kullanılarak araştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Hanehalkı Tasarrufları, Tasarruf Davranışının 
Belirleyicileri, Mikro Veri. 
Jel Kodu: D14, D91, E21 
 

Evaluation of Household Savings within the Framework of 
Behavioral Economics: The Case of Turkey 

Abstract 
Although the theoretical explanation of traditional economic models is high, their 

effectiveness in policy development based on increasing household savings in real life is 
being discussed. If individuals making potentially systematic errors, the sufficiency of saving 
becomes an important behavioral and experimental problem. Both efficient and effective 
policy proposals aimed at eliminating deviations and increasing savings rates are possible 
by taking into account the cognitive, emotional tendencies and perceptions of households. 
Behavioral economics in this respect, increases the power of explanation of economic 
theories by considering the individual in their own nature. In the study, firstly, the 
development of household savings is discussed descriptively. Later, by using the "Household 
Budget Survey" (2004 - 2014) created by TURKSTAT, the determinants of household savings 
by income group and basic income source of the household were analyzed empirically. For 
this purpose; Household saving behavior was investigated using variables such as household 
income, age, education and marital status, occupation, participation in workforce and 
household size. 
Keywords: Behavioral Economics, Household Savings, Determinants of Saving Behavior, 
Micro Data. 
JEL Classification Codes: D14, D91, E21 
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1. GİRİŞ  

Geleneksel iktisat teorisinde ekonomik modellerin refah analizleri ile davranışsal 

yaklaşımlar arasında bir ayrım yapılmamıştır. Çünkü standart refah analizleri seçili 

tercihler kuramına dayandırılmaktadır. Bu durumda bireylerin tercihlerinden yola 

çıkarak değerlendirme yapma olanağı sağlamaktadır. Politika değerlendirirken, her 

bir bireyin tüketim tercihlerine dayalı politik seçimler belirlenmektedir. Buna karşın 

mevcut standart modellerin açıklanmasında tüketicilerin karar alma davranışlarına 

yönelik açıklamaların yetersiz kalması davranışsal yaklaşımla yeniden 

değerlendirme ihtiyacı doğurmuştur. Bu değerlendirmede bireylerin tercihlerinde 

sistematik hatalar yaptıklarını dolayısıyla mevcut kuramların sistematik değil de 

tercihe bağlı olarak uygulanması daha uygun bir yaklaşım olmaktadır. 

Davranışsal iktisat hanehalkı davranışlarını esas alarak standart iktisat teorisini 

test etme aracı olmasının ötesine geçip, politika dizaynları üretmeye başlamıştır. 

Hanehalkı tasarruflarını arttırmaya yönelik Thaler ve Benartzi’nin 2004 yılında 

uygulamaya koydukları SMarT (Save More Tomorrow) programı bu politika 

dizaynının iyi bir örneğini oluşturmaktadır. Ayrıca Thaler, hanehalkının tasarruf 

kararı alma davranışında duyguların daha etkili olduğunu, beklenti teorisini zihinsel 

muhasebe ile birleştirerek karar verdiğini belirtmiştir. Buradan hareketle geleneksel 

iktisatta tasarruf için geliştirilen çeşitli hipotezlere karşın Shefrin ve Thaler 

tasarruflar için davranışsal yaşam döngüsü hipotezini geliştirerek, farklı kaynağı 

olan gelirlerin farklı zihinsel muhasebeden geçtiğini göstermiş ve yaşam döngüsü 

tasarruf hipotezinden önemli sapmalar olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle politika 

belirleyicileri; hanehalkının kendi güvenliği ve gelecek refahları adına yeterli 

tasarruf yapmadığından endişelenmektedir. 

Bu çalışmanın da kapsamı gereği özellikle mikro düzeyde hanehalkı tasarruf 

davranışlarını açıklayan faktörlere odaklanılacaktır. Dolayısıyla çalışmada öncelikle 

gelir-tüketim-tasarruf ve davranış ilişkisi ve birtakım mevcut tüketim teorilerine 

değinilmiştir. Hemen sonrasında hanehalkı tasarruf davranışı üzerine mevcut 

neoklasik yaklaşım ve tasarruf davranışlarını etkileyen eğilimler neticesinde 

davranışsal yaklaşımlar açıklanmıştır. Literatür incelendiğinde mikro düzeyde 
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hanehalkı tasarruf davranışlarını açıklayan sosyo-ekonomik faktörler olarak; gelir, 

yaş, cinsiyet, eğitim, istihdam durumu ve meslek, hanehalkı yapısı/ büyüklüğü ve 

bağımlılık oranı tasarrufların en önemli belirleyicisi olarak görülmektedir. Bu 

çerçevede çalışmada; hanehalkı tasarruf davranışı ile hanehalkının yaş, cinsiyet, 

eğitim ve meslek, hanehalkı büyüklüğü, kır-kent yerleşim şekli ve konut kullanımı 

gibi değişkenler kullanılarak betimsel araştırılması yapılmıştır. 

2. GELİR-TÜKETİM-TASARRUF VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ  

     Hanehalkının bireysel ve toplumsal hayatını büyük ölçüde içine alan iktisat; 

üretim, tüketim, tasarruf, yatırım ve ticari faaliyetlerin yanı sıra toplumun 

değerlerine göre şekillenen birey davranışlarının yansımasıdır. İktisatçıların 

hanehalkı tasarrufları hakkında düşünceleri uzun bir süredir zamanlar arası fayda 

maksimizasyonu çerçevesinde değerlendirilmiştir. Hanehalkı tasarruflarının 

incelenmesinden önce; gelir, tüketim ve tasarruf gibi temel kavramların ortaya 

koymak gerekmektedir. Gelir üzerine yapılabilecek tüm tanımlamaların ortak 

noktası gelirin bir akış kavram olduğu üzerinedir. Hanehalkı ve firmalar, gelirlerinin 

ne kadarını tüketime ayıracaklarına ve ne kadarını gelecekte harcamak için tasarruf 

edeceklerine karar vermektedirler. Hanehalkı tasarruflarının heterojenliği; amaçların 

ve tercihlerin farklı olması, farklı borçlanabilme imkânları ve gelir düzeyindeki 

farklılıklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

İktisat bilgisinin davranış ile güçlü bir ilişkisi vardır. İktisadi bilgisi yeterli 

olmayan bireylerin daha az tasarruf yapma eğilimi vardır. Öyle ki, iktisadi eksikliği 

çözmek için dikkate alınan önlemlerin tercihler üzerinde büyük bir etkisi olduğu 

görülmektedir. Örneğin, üniversitede öğrencilere finansal eğitimin verilmesi, bu 

öğrencilerin iş yaşamlarında daha bilinçli ve yüksek servet birikimine yol açar. 

Benzer şekilde iş yerindeki finansal eğitim, çalışana yönelik emeklilik planlarına 

katılımı arttırır ve tasarrufu teşvik eder (Bernheim vd. 2001a). 

Hanehalkı, tüketim ve tasarruf davranışlarını mevcut ömürleri boyunca mümkün 

olan en iyi şekilde tahsis etme niyetiyle planlamaktadırlar. Benzer şekilde, bireyler 

tasarruflarını arttırmak için tüketimlerini ve faydalarını geciktirmek isterler, çünkü 

bu tasarruflar, emeklilikleri için özellikle gelecekteki tüketimleri için 
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kullanılmaktadır. Bu çerçevede tüketim ve tasarruf davranışlarını açıklayan temel 

modeller; Mutlak Gelir Hipotezi, Zamanlar arası Tüketim Seçimi Hipotezi, Nispi 

Gelir Hipotezi, Sürekli Gelir Hipotezi ve Yaşam Boyu Gelir Hipotezi'dir. Bu 

modellere ek olarak; Robert Hall Rassal Yürüyüş Hipotezini ve David Laibson Anlık 

Hazzın Cazibesi modelleri tüketim ve tasarruf davranışlarını açıklamaya 

yönelmektedir.  

Hanehalkının tüketim ve tasarruf harcamalarına ilişkin zaman serisi analizleri 

yapılmıştır. Keynes'in temel psikolojik yasasına göre, harcanabilir gelir arttıkça 

tüketim harcamaları da artar. Ancak tüketimdeki artış, gelirdeki artıştan daha küçük 

olmaktadır. Aile bütçesi verileri ile kısa dönem zaman serisi analizlerine dayalı 

çalışmalar Keynes'in hipotezini doğrularken, uzun dönemli zaman serisi kullanılarak 

yapılan çalışmalar ise doğrulamamıştır. Amerikalı iktisatçı Simon Kuznets’in 

çalışmalarında uzun dönem zaman serileri analizine göre, gelirin çok ciddi biçiminde 

artmasına rağmen, ortalama tüketim eğilimi (C/Y) mutlak gelir hipotezinde ileri 

sürüldüğünün aksine sabit kalmıştır. Keynes’in mutlak gelir hipotezine bir yorum A. 

Smithies tarafından yapılmıştır. Smithies’e göre kullanılabilir gelir arttığında 

ortalama tüketimdeki azalma ancak diğer şartlar veri iken gerçekleşebilir. Ancak 

diğer şartlar değişkendir ve tüketim bu unsurlar tarafından sürüklenir. Tüketimin 

sürüklenmesinde etkili olan bu faktörler; şehirleşme, yaşam standardı, servet 

etkileridir (Pehlivan, 2006: 36). 

Tüketim ve tasarruf davranışlarına yönelik diğer bir modelde; Fisher'in zamanlar 

arası tüketim seçimi hipotezi belli kısıtlar altında, tüketicilerin tüketim ve tasarruf ile 

ilgili kararlarını nasıl aldıklarını incelemektedir. Hanehalkı elde ettikleri gelirin bir 

kısmını tasarruf edebilecekleri gibi, borç alarak mevcut tasarruflarını arttırabilirler. 

Fisher, tüketimin ömür boyu gelire bağlı olduğunu varsaymaktadır. Ancak burada 

Fisher, bireylerin yalnızca iki dönem yaşadığını varsaydığı için ikinci dönem tasarruf 

yapılmayacaktır.  

Amerikalı iktisatçı James S. Duesenberry ise, 1949 yılında geliştirdiği nispi gelir 

hipoteziyle tüketicilerin psikolojik ve sosyal temellerini ele alarak incelemeye 

çalışmıştır. Mutlak gelir hipotezinin aksine bireylerin tüketim davranışlarının 
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birbirinden bağımsız olmadığını, yaşadıkları çevrelerinden etkilendiklerini, mutlak 

tüketimden ziyade birbirlerine göre tüketim üstünlüklerinin daha önemli olduğunu 

vurgulamıştır.  

F. Modigliani, A. Ando ve R. Brumberg tarafından geliştirilen yaşam boyu gelir 

hipotezi, hanehalkının hayatlarını çeşitli evrelere ayırarak tasarruf ve tüketim 

alışkanlıklarını analiz etmeye çalışmaktadır. Tüketimin yaşam boyu elde edilecek 

gelire bağlı olduğu belirtirken, tasarrufu ise araç olarak kullanmaktadırlar. Öyle ki, 

temel varsayımlarından biri; tasarrufu, emeklilik dönemindeki tüketimlerini finanse 

edebilmek için yapmalarıdır. Bireyin psikolojik eğilimine göre gençlik orta yaş ve 

yaşlılık dönemlerinde tasarrufları birbirinden farklı ortaya çıkmaktadır. Modigliani 

bireyin yaşamını 3’e ayrılır (Altınöz, 2014: 3): Gençlik dönemi; bireyler gençlik 

dönemlerinde daha az gelir elde ederler ama tüketimleri fazladır. Bu durumda ya 

tasarruf çözerler ya da borçlanırlar. Gençlik döneminde negatif tasarruf vardır. 

Çünkü gelirleri yok denecek kadar azdır. Orta yaş dönemi; bireyler daha fazla 

tasarruf yapma eğilimi gösterirler. Çünkü hem geçmişteki borçlarını ödemek, hem 

de yaşlılık dönemindeki harcamalarını karşılamak zorundadırlar. İleri yaş dönemi; 

emeklilikle birlikte bireyler birikimlerini harcar ve tasarrufa geçer.  

Freidman'ın sürekli gelir hipotezine göre gelir ve dolayısıyla tüketim; sürekli ve 

geçici olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Meslek, eğitim, yaş gibi birçok faktörü 

dikkate alarak hanehalkının gelecekte elde ettiği ve gelecekte elde edeceği tüm 

gelirlerin ortalaması sürekli gelirdir. Geçici gelir ise bu ortalamadan sapmaları ifade 

etmektedir.  

Robert Hall, ileriye dönük bir yaklaşım olarak sürekli gelir hipoteziyle yine 

ileriye dönük tahmin yöntemi olan rasyonel beklentiler hipotezinin tüketim ve 

tasarruflar üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Rasyonel beklentiler; hanehalkının 

geleceğe yönelik tahmin olarak mevcut tüm bilgiyi kullanma yaklaşımını 

içermektedir. Gelir düzeyinin gelecekteki değeri, sürpriz bir gelişme olmadığı sürece 

doğru tahmin edilir. Ancak zaman içerisinde tüketimde meydana gelen değişmelerin 

öngörülemez olması tüketimin rassal yürümesi olarak adlandırılmaktadır. 

Dolayısıyla söz konusu modeller içerisinde hem mutlak gelir hipotezi hem de nispi 
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gelir hipotezi bireylerin tüketim davranışlarını psiko-sosyal davranış kalıplarıyla 

açıklamaya çalışılmış ve bu yönüyle eleştirilmişlerdir. 

Davranışsal iktisat öncülerinden David Laibson, psikolojinin tüketici 

davranışlarını, tüketim ve tasarruf modellerini açıklamakta etkili olduğunu 

söylemektedir. Amerika'da halkın %76'lık kısmı emeklilik döneminde yeterince 

tasarrufta bulunamamaktadır. Ayrıca gelirin ne kadarının tasarruf edilmesi 

konusunda yapılan bir çalışmada; %11 oranında bir tasarruf açığı ortaya 

çıkmaktadır. Öyle ki; hanehalkı istediği kadar tasarrufta bulunamamaktadır. 

Dolayısıyla bireyler Homoeconomicus, mükemmel olmayan akılcı davranmayan 

karar alıcı, olmadığının farkındadırlar. David Laibson, tasarruf yetersizliği yani 

tüketicilerin yapmak istediklerinden daha az tasarruf, yapmak istediklerinden daha 

çok tüketim yapmalarını anlık hazzın cazibesiyle açıklamaktadır. Ayrıca psikolojik 

eğilimlerin tüketicilerin tüketim ve tasarruf durumlarını açıklamak için önemli 

olduğunu ve anlık hazzın etkisiyle zamana göre tutarsız davranışlar 

sergileyebileceklerini belirtmektedir. Özellikle anlık hazza karşı savunmasız olan, 

bugünkü tüketimini gelecekte daha fazla tüketme olanağına tercih eden hanehalkı 

zamana karşı tutarsız davranışlar sergileyebilmektedir. Tasarruf yetersizliği olgusu 

üzerine geliştirilmiştir. 

Tüketim ve tasarruf harcamalarını etkileyen davranışsal faktörler çoğunlukla; 

tüketicilerin bekleyişleri, tüketicilerin planları ve tüketicilerin iyimser ya da 

kötümser oluşları olarak incelenmektedir. Öyle ki; birtakım davranışsal faktörlerle 

hanehalkının tüketim ve tasarruf yönelimini etkileyen iktisadi faaliyetler ile birey 

davranışlarının neye göre şekil aldığını bilmek ve değerlendirmek önem arz 

etmektedir. 

3. HANEHALKI TASARRUFLARI ÜZERİNE NEOKLASİK VE 

DAVRANIŞSAL..YAKLAŞIMLAR 

     İktisat teorisi, genel olarak, hanehalkının iktisadi yaşamında ortaya çıkan önemli 

sorunları çözdüğünü varsaymaktadır. Hanehalkının, yaşam döngüsü boyunca 

tüketimi düzleştirmek istediği varsayılır ve ne kadar tüketilecek ve ne kadar tasarruf 

edileceğine karar vermeden önce, her periyotta ilgili optimizasyon problemini 
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çözmesi beklenmektedir. Her hanenin davranışı, iki neden dolayısıyla optimal 

plandan farklı olmaktadır. Birincisi, hanehalkı kendileri bütçeleri için doğru tasarruf 

oranını hesaplayamayabilir. İkincisi, doğru tasarruf oranı bilinse bile, hanehalkı 

gelecekteki tüketim lehine akım tüketimini geciktirmek için öz kontrolden yoksun 

kalabilmektedir. 

Öncelikle standart iktisat politikaları hanehalkının rasyonel oldukları 

varsayımıyla tasarlanıp uygulanmaktadır. Emeklilik dönemi için birikim 

oluşturmak, zamanlar arası tüketim tercihi hipotezinden hareketle tasarrufları 

etkileyen temel bir motivasyondur. Hanehalkı tasarruf edici konuma çalışma 

dönemlerinde geçerken, emeklilik dönemi boyunca ise net tüketici konumuna 

geçmektedirler (Ando & Modigliani, 1963). Bazı durumlarda ise kendi kısa vadeli 

çıkarları uğruna uzun vadeli kazançlarından olabilmektedirler. 

Neoklasik yaklaşım içerisinde tüketici davranışları teorisi, tüketici davranışının 

bilgi ve sayısal temelleri hakkında güçlü varsayımlar sunmaktadır. Temel varsayımı; 

tüketici davranışının makul bir bütçe kısıtına tabi olan ve mevcut bilgilere dayalı 

beklenen yaşam boyu fayda hipotezinin maksimizasyonu olarak karakterize 

edilmesidir. Kısacası, tüketici davranışları, iskontolu dinamik programlama 

problemine çözüm olarak nitelendirilebilir. Ekonomistler için bu yaklaşımın birçok 

ilgi çekici özelliği vardır; geleneksel rasyonalite kavramlarıyla iyi bir şekilde 

örtüşmekte, teorik olarak (standart formülasyonlarında) izlenebilmekte ve kolayca 

test edilebilir tahminler üretmektedir. Ancak, mevcut ampirik kanıtlar genellikle bu 

tahminlerle çelişmektedir.  

Graham ve Isaac (2002: 391) çalışmalarında özgün bir anket tabanlı veri seti 

kullanarak, neoklasik teori için bazı ek zorlukları araştırıp ortaya çıkarmıştır. 

Örneğin, tüketicilerin, neoklasik bir tüketici için diğer seçeneklerden bağımsız olan, 

çok basit bir optimizasyon alt problemine verdiği tepkiyi ele aldıkları çalışmalarında; 

son derece eğitimli tüketicilerin davranışlarının beklenen neoklasik tahminlerden 

sapan davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Öyle ki; anket sonuçlarında pek çok 

tüketici, düzgün bir gelir akışının harcamaları kontrol etmek için onlara yardımcı 

olduğuna inanmaktadır. Gelir düzleştirmesi için bir tercih neoklasik model için bir 
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zorluk iken, Shefrin ve Thaler (1988) davranışsal yaşam döngüsü modelinin 

tahminleriyle tutarlıdır. 

Tüketici davranışının standart neoklasik modeli hem dostça hem de muhalif 

eleştirilere sahiptir. Dostça eleştirmenler; mevcut neoklasik çerçevede daha iyi 

ampirik sonuçlar ararlar ve bilinen ampirik verilerin güçlükleri ile arka planındaki 

teorik değişkenler arasındaki bağlar ya da teoriyi yakalanabilir hale getirmek için 

başlatılan basitleştirmelerde yer aldığını ileri sürerler. Bu yaklaşım oldukça açık bir 

araştırma gündemi oluşturmaktadır. Muhalif eleştirmenler ise, tüketici davranışları 

teorisindeki köklü değişimleri; sınırlı akılcılık, bilişsel, duygusal eğilimler ve 

başparmak kurallarına izin veren değişiklikler yoluyla daha iyi ampirik sonuçlar 

ararlar. Genel olarak, elde edilen bulgular ve var olan kanıtlarla neoklasik tüketici 

davranışı teorilerini sorgulayıcı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Örneğin, Thaler 

(1994: 186-87) tüketicileri iki ana zemin üzerinde optimize etme fikrini eleştirir. 

Çoğu tüketicinin dinamik problemin basitleştirilmiş teorik modellemesini çözmesi 

çok zor iken, her durumda sabırsız olan tüketicilerin optimizasyon problemini 

çözebileceklerse bile ihtiyaç duyulacak tasarruf modelini takip etmek için gereken 

öz kontrolden yoksun oldukları belirtilmektedir. Bu ve buna bağlı olarak, Thaler 

(1990, 1994) ve Thaler ve Shefrin (1981), tüketim tasarruf kararını analiz etmek 

isteyen araştırmacıların, tüketicilerin sınırlandırılmış rasyonalitesini ve birtakım 

davranışsal eğilimleri dikkate almaları gerektiğini savunmaktadırlar. Bu amaçla 

davranışsal yaşam döngüsü teorilerini sunarlar.  

Davranışsal yaşam döngüsü teorisi (BLCT), kendini kontrol etme, zihinsel 

muhasebe ve çerçevelemeyi vurgulamaktadır. Shefrin ve Thaler (1988), BLCT'yi 

geleneksel yaşam döngüsü kuramının zenginleştirilmesi olarak nitelendirir, ancak bu 

durum neoklasik paradigmaya karşı birtakım hususları ortaya çıkarmaktadır. BLCT, 

“sabırsızlıklarından” dolayı tüketicilerin zenginliklerinin çeşitli bileşenlerini kontrol 

edilemez olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu durum birtakım zihinsel 

muhasebeleri öne sürmektedir. BLCT, tüketicinin neoklasik teorisi ile çelişen bir 

sabırsızlık kavramını kullanmaktadır. Bu kavram sadece abartılı bir iskonto oranı 
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değildir;  "akrasia"3 ya da "irade zayıflığıdır''. Öyle ki; mevcut bir kazancı değerinin 

gelecekteki bir kazanca göre daha yüksek olması rasyoneldir. Sonuçta gelecekteki 

kazanç, zamana bağlı bir risk taşımakta, ancak bugünkü kazancı zaman içerisinde 

yatırımla büyütmek mümkündür. Birçok durum karşısında şimdiye olan ilgi iktisadın 

varsaydığından daha büyük olabilmektedir. Dolayısıyla kayıpların etkisinin 

kazançlara göre daha fazla olması uzak gelecekteki bir kazancı iskonto ederken 

yakın gelecektekine göre abartılı bir değerlendirme yapmaya yol açmaktadır (Thaler 

ve Kahneman, 1991). 

Örneğin; 100 TL verileceği, buna alternatif olarak yarın 110 TL vermeyi teklif 

edilen bir araştırmada çoğu birey şimdi 100 TL'yi gitmeyi tercih etmiştir. Bir sonraki 

aşamada katılımcılara, 30 gün sonra 100 TL ile 31 gün sonra 110 TL arasında seçim 

yapmaları istenmiştir. Birçok birey 30 gün beklemişken bir gün daha bekleyip 110 

TL almayı tercih etmektedir. Sorular tek başlarına ele alındıklarında bir problem 

görünmese de, birlikte değerlendirildiğinde tutarsızlık açığa çıkmaktadır. 30 gün 

sonra ikinci soru (30 veya 31 gün) ilk soruya (bugün veya yarın) dönüşecektir. Şimdi 

100 TL diyenler, 30. günde bir gün beklemeyi seçtiklerine pişman olacaklardır 

(Green ve Myerson, 2004). Öyle ki, gelecekteki değerleri bugün değerlendirirken 

abartılı iskonto etmek, gelecekteki bir kararı bugün oldukça kolay almamıza, zaman 

geldiğinde ise bu karardan caymamıza sebep olmaktadır. Kredi kartlarının bankalara 

sağladığı kazançta da bu eğilimin bir rolü vardır. Satın alınmak istenen bir şeyi bir 

sonraki ayın maaşıyla bugün almak, beklemekten daha çok cazip görünmektedir. 

Aynı şekilde hanehalkının bir sonraki ay tasarruflu davranacağına dair kendine söz 

vermesi bugün kolay, ancak bir sonraki ay bu sözü gerçekleştirmek zorlaşacaktır 

(Soyer, 2015). 

Davranışsal yaşam döngüsü teorisinin tahminlerinden biri de, hanehalkının en iyi 

tüketim planlarını elde edememeleridir. Örneğin, bireyler belirli bir gelirden 

vazgeçecekler çünkü psikolojik olarak tasarruf ve tüketim planlarını neoklasik 

                                                      
3akrasia; yaptığı eylemler ile rasyonaliteden uzaklaşan bireylerin, rasyonel davranışlar 
yerine ikame ettiği diğer eylemleri felsefi açıdan anlamlandırmak için ortaya koyan bir 
kavramdır. 
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tüketim teorisi ile belirtilen şekilde yönetemezler. BLCT, tüketicileri ''miyopik'' 

olanların karar verme sürecini kısıtlamak için kullanılan, zihinsel hesaplar gibi 

kurallar ve uygulama kıstasları kullanarak, bu psikolojik sınırlamalara yanıt olarak 

modelleme yapmaktadır.  

Shefrin ve Thaler (1988), servetin üç gelir hesabına; mevcut gelire, mevcut 

varlıklara ve gelecekteki gelire ayrıldığını ve tüketim alışkanlığının cari gelir için en 

yüksek ve gelecekteki gelir için en az paya sahip olduğunu öne sürmektedir. 

Birtakım bilişsel ve duygusal eğilimler, hanehalkı tüketimini kontrol altına alarak 

gelirlerin tasarruf edilmesini engellemektedir. Bu durum, neoklasik varsayımla daha 

büyük faydaların daha yüksek bir değere sahip bir gelir akışından türediğine ilişkin 

bir karşıtlık sunmaktadır. Graham ve Isaac (2002: 393) çalışmalarında yaptıkları 

anket sonuçları, BLCT'nin bu tahminini desteklemektedir. Davranışsal yaşam 

döngüsü hipotezi, belirli türdeki gelirlerin belirli tüketim türlerine tahsisini 

kısıtlamak için zihinsel hesapların kullanımını da öngörmektedir. Örneğin, konut 

veya emeklilik hesapları üzerindeki sermaye kazançları sadece geleceğe değil, 

mevcut tüketime de tahsis edilebilmektedir. Thaler (1990: 198), biri yaz öğretim 

ücretini alan diğeri almayan, ancak aynı yıllık gelirlere sahip iki profesörün 

varsayımsal bir örneğini sunmaktadır. Zihinsel muhasebe eğilimine dayanarak 

Thaler, yıllık gelirinin bir kısmını yaz öğretiminde toplu ödeme olarak alan 

profesörün daha fazla tasarruf etmesini öngörmektedir. 

Genel olarak, düşük tasarruf sahibi hanehalkının bir kısmının hata yapma 

olasılığını davranışsal boyutuyla ele almak gerekir. Davranışsal iktisat bireylerin 

iktisadi kurallara göre davranmadığı durumlarda onların davranışlarına etki edecek 

uygulama ve politikalar sunmaktadır. Hanehalkının daha fazla tasarruf etmesine 

yardımcı olacak bir program tasarlamak için psikoloji ve davranışsal iktisat 

yaklaşımlarından yararlanılmaktadır. Bu program, ''Yarın Daha Fazla Biriktirin'' 

(SMT) olarak adlandırılır. Bireylere kendi kusurlu kararlarından caydırma amaçlı 

uygulanan ve onlara birikim anlayışı kazandıran yeni nesil davranışsal politikalardan 

biridir (Soyer, 2015). 
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4. BETİMSEL ANALİZ (DESCRIPTIVE ANALYSIS) 

Türkiye’de hanehalkının tasarruflarının belirleyicilerinin tespitine yönelik 

betimsel analiz için TÜİK' ten temin edilen mikro veri setleri kullanılmıştır. Veri seti 

2004-2014 dönemi “Hanehalkı Bütçe Anketlerinden’' oluşmaktadır. Stata programı 

yardımıyla analiz edilen tasarruf ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hane büyüklüğü, 

konut mülkiyeti ve meslek grubuna göre dağılım tablolar halinde sunulmaktadır. 

Tablo 1: Tasarruflar ile Yaş Değişkeni Dağılımı 

2004 yılı dağılımı:                            2014 yılı dağılımı: 

 

2004 yılı verileri içerindeki dağılımda 60 yaş ve üstü bireylerin tasarruf 

eğiliminin daha yüksek iken, 2014 yılı dağılımında 40 yaş ve üstü bireylerin daha 

çok tasarruf etme davranışı sergiledikleri görülmektedir.  

Tablo 2: Tasarruflar ile Cinsiyet Değişkeni Dağılımı 

2004 yılı dağılımı:                            2014 yılı dağılımı: 
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Tablo 2’de cinsiyet değişkeni ile tasarruf tercihi; 2004 ve 2014 yıllarında erkek 

katılımcıların kadın katılımcılara göre tasarruf etme eğiliminin daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3: Tasarruflar ile Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

2004 yılı dağılımı:                             2014 yılı dağılımı: 

 

Tablo 3’te eğitim durumu ile tasarruf tercihi incelendiğinde; 2004 yılı bireylerin 

eğitim dağılımında ilkokul ve 4 yıllık fakülte mezunlarının tasarruf etme eğilimi 

daha yüksek iken, 2014 yılında bu dağılım 4 yıllık fakülte ve lise mezunlarının 

tasarruf eğiliminde artış olduğunu göstermiştir. 

Tablo 4: Tasarruflar ile Hane Büyüklüğüne Göre Dağılım 

2004 yılı dağılımı:                                 2014 yılı dağılımı: 
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Tablo 4’te hane büyüklüğüne göre tasarruf tercihi incelendiğinde; 2004 yılında 

dört kişilik ve yedi kişilik hanelerin tasarruf eğilimi daha yüksek iken, 2014 yılında 

dört kişilik hanelere ek olarak; beş ve altı kişilik hanelerin tasarruf eğiliminde artış 

olduğu gözlenmiştir. 

Tablo 5: Tasarruflar ile Konut Mülkiyetine Göre Dağılım 

2004 yılı dağılımı:                                      2014 yılı dağılımı: 

 

Tablo 5’te konut mülkiyetine göre tasarruf tercihi incelendiğinde; 2004 yılında 

kiracı ve lojmanda oturan hanelerin tasarruf eğilimi daha yüksek iken, 2014 yılında 

ev sahibi hanelerin tasarruf eğiliminde artış gözlenmiştir. 

Tablo 6: Tasarruflar ile Meslek Grubuna Göre Dağılım 

2004 yılı dağılımı:                 2014 yılı dağılımı: 

 

Tablo 6’da meslek grubuna göre tasarruf tercihi incelendiğinde; 2004 yılında; 

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler ve nitelikli tarım, hayvancılık, 
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avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanların tasarruf etme eğilimi daha 

yüksektir.2014 yılında ise bu dağılım; profesyonel meslek mensupları arasında 

tasarruf davranışının arttığını vekanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürlerin 

tasarruf etme eğiliminde artış olduğu görülmektedir. 

5.SONUÇ  

Literatürde hanehalkı tasarrufları üzerine yapılmış olan birçok ampirik çalışma 

ve tasarruf kavramını birçok bakış açısından ele almıştır. Yapılan çalışmaların 

çoğunda hanehalkı tasarruflarının temel belirleyicisinin gelir ve gelire bağlı değiş-

kenler olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda hanehalkı tasarruf davranışı ile 

birtakım demografik değişkenleri; hanehalkının yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek 

durumu, hanehalkı büyüklüğü ve konut mülkiyeti gibi değişkenler elde edilerek 

2004 ile 2014 yıllarını kapsayan karşılaştırmalı bir betimsel değerlendirmesi 

yapılmıştır. Tasarruf her ne kadar ekonomik faktörlerden etkilense de aslında 

psikolojik ve sosyal bir süreci içermektedir. Bazı çalışmalar hazzı erteleme, riskten 

kaçınma, benlik kontrolü gibi kişilik davranışları etkisinin birer sonucu olarak 

tasarrufu ele almıştır. Bazı kesim ise davranışları ve alışkanlıkları yaş, eğitim ve gelir 

gibi değişkenlerle inceleyerek sosyo-ekonomik açıdan ele almıştır.  

Yüksek gelirli bireylerin, ileride gelirlerinin düşme ihtimaline karşılık bunu telafi 

edebilmek adına şimdiki dönemde daha fazla tasarruf edecektir. Düşük gelirli 

bireyler ise ileride gelirlerinin daha fazla yükseleceğinin umudu ile şimdiki dönemde 

daha az tasarruf edeceklerdir. İktisat bilimini psikoloji bilimi açısından da ele alan 

davranışsal iktisat alanında kaçınma etkisi olarak bilinen “loss aversion” kavramına 

göre, bireylerin sahip olduğu kayıpların verdiği acı, kazançların vereceği tatminden 

her zaman daha büyüktür. Kaçınma etkisini tasarruf tüketim açısından ele 

aldığımızda ise bireylerin gelecekte kötü haberler sonucu gelirinin azalacağı 

düşüncesiyle tüketimlerini azaltma ihtimalleri, gelecekte iyi haberler sonucu 

gelirlerinin artması nedeniyle tüketimlerini artırma ihtimalinden daha fazladır. Yani 

tasarruf-tüketim sürecini kaçınma etkisi ile de ele aldığımızda yine kaybın vereceği 

acıya karşılık bireylerde hareket etme güdüsü, kazancın vereceği tatmine karşılık 

bireyin bu yönde hareket etmesine baskın gelmektedir. 
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Tasarruf davranışları ekonomik ve sosyo-demografik faktörlerin aynı sıra 

sosyolojik ve psikolojik kavramlar ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Finansal 

yatırımlar ve tasarruflar her ne kadar ekonomik değişken olduğu kabul edilse de, 

insan doğası gereği her koşul altında rasyonel davranmayacağı varsayımı altında ek 

tedbir olarak sosyal ve psikolojik önlemler uygulanmalı ve desteklenmelidir. 

Dolayısıyla ekonomik karar birimleri davranışsal eğilimleri bilir ve buna göre 

hareket ederse, sistematik hatalarından ders alarak daha rasyonalize davranış 

sergilerler. Öğrenmenin psikolojik önyargıları önemli ölçüde ortadan kaldırdığı öne 

sürülmektedir. Dolayısıyla profesyonel uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek 

tüketici davranışlarına yönelik eğitimlerinin ülkemizde yaygınlığını ve katılımını 

arttırmak, bu alana ilişkin basılı eserlerin ve yayımlanmış çalışmaların sayısının 

arttırılması ve ayrıca kamu spotlarının arttırılması önemli bir adım olacaktır. 

Türkiye'de son zamanlarda tasarrufu artırıcı tüketimi kısıcı politikalar gündeme 

gelmeye başlamıştır. Uygulanan politikalar çerçevesinde hanehalkının sistematik 

hatalarının saptanıp azaltılması, finansal okuryazarlıklarının artırılması ve gelirlerine 

uygun harcama politikalarının benimsenmesi beklenmektedir.  
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Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları 
 

Zübeyir Bakmaz1 
Özet 

 
Çağdaş devlet anlayışında anayasa, kanunlar ve diğer idari düzenlemelerle kişilere 

çeşitli haklar tanınmaktadır. Her geçen gün artarak mevzuattaki yerini alan bu haklar 
devletler tarafından yasal güvence altına alınmaktadır. Ülkemizde koruma altına alınan 
haklardan bir tanesi ise mükellef haklarıdır. Mükellef haklarının da en önemlisi vergi 
incelemesine alınan bir mükellefin sahip olduğu haklardır. Beyan esasını tamamlayıcı bir 
güvenlik önlemi olan vergi incelemeleri ile mükelleflerin malvarlığından Hazine’ye parasal 
bir aktarım sağlanmaktadır. Söz konusu parasal aktarım mükelleflerin rızasına yani 
beyanına dayanmadığından vergi incelemeleri ile kişilerin mülkiyet hakkına müdahale 
edilmektedir. Vergi incelemelerinin mükelleflerin mülkiyet hakkına haksız bir müdahalede 
bulunmaması için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden birisi de mükelleflere vergi 
incelemesine münhasır haklar verilmesidir. Mevzuattaki ağırlığı son yıllarda giderek artan 
bahse konu haklar sayesinde mükellefler vergi inceleme süreci henüz tamamlanmadan idari 
aşamada haksız bir uygulamanın önüne geçebilmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Mükellef Hakkı, Vergi İncelemesi, Beyan Esası. 
Jel Sınıflandırma Kodları: H20, H83, K34. 

 
Taxpayer Rights in Tax Audits 

Abstract 
 
Various rights are accorded to persons by constitution, laws and other administrative 

arrangements in modern state cognizance. These rights, taking place in legislation in an 
increasingly, are secured legally by states. In Turkey, one of the rights secured is the rights 
of taxpayers. The most critical of these taxpayer rights is the rights held by taxpayers, subject 
to tax audit. Monetary transfer from the taxpayers’ assets to Treasury is ensured by tax 
audits, which are safety measures complementing the tax return principle. Since the said 
monetary transfer is not based on the will of taxpayers, namely tax return, property right of 
taxpayers is interfered by tax audits. Various measures are taken so that tax audits would 
not unlawfully interfere with property rights of taxpayers. One of these measures taken is 
according rights to taxpayers exclusively to tax audits. Owing to the said rights, having 
increasing significance in legislation during the recent years, taxpayers can hinder an 
unlawful application at the administrative stage before the tax audit process is completed 
yet. 

Keywords: Taxpayer Right, Tax Audit, Principle of Statement. 
JEL Classification Codes: H20, H83, K34. 
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1. GİRİŞ 

Hukuk düzeninin kişilere verdiği yetkiler hak olarak tanımlanmaktadır. Hak 

kavramı son derece geniş bir anlama ve uygulama alanına sahiptir. Hukuk 

sistemimiz içerisinde kişilere belirli şartlar altında hak tanıyan ve yetki veren özel 

uygulama alanlarından birisi de vergi hukuku olmuştur. Vergi hukuku kişilere vergi 

mükellefi olmaları durumunda özel haklar ve yetkiler tanımaktadır. Vergi mevzuatı 

incelendiğinde verginin pasif süjesini oluşturan mükelleflere yönelik olarak çeşitli 

hakların getirildiği görülmektedir. Teoride ve pratikte mükellef hakları çatısı altında 

toplanan bu hakları özel haklar veya kamu hakları statüsünde değerlendirmek ve bu 

haklar için net bir lokasyon belirlemek mümkün değildir. Çünkü ülkemizde mükellef 

hakları dönem içerisinde gelişme göstermiş olsa da geniş bir tanım ve muhataplık 

içerdiğinden sınırları keskin bir şekilde çizilememiş ve en önemlisi kendine özgü bir 

kanuna sahip olamamıştır. 

Ülkemizde mükellef haklarının geliştirilmesine yönelik olarak son yıllarda 

önemli düzenlemeler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu 

düzenlemelerin ağırlıklı olarak vergi incelemelerindeki mükellef haklarına yönelik 

olduğu görülmektedir. Mükelleflerin beyanı yani rızası dışında vergi alınması 

mekanizması olan vergi incelemeleri bu açıdan önem ve özellik arz etmektedir. 

Dolayısıyla ülkemizde mükellef hakları bağlamında en önemli ve en ciddi 

düzenlemeler vergi incelemesi alanında yapılmıştır. Vergi incelemesine alınan 

mükelleflere münhasır haklar başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) olmak 

üzere muhtelif vergi kanunları ile vergi idaresinin teşkilat yapısına ilişkin pek çok 

kanunda ve diğer idari düzenlemelerde günden güne genişleyerek yer bulmaktadır. 

Hukuk düzeni kişiyi hak sahibi yaparak aynı zamanda o kişiye hukuk düzeninin 

tanıdığı korumadan faydalanma yetkisi de verdiğinden mükellefler vergi 

incelemesine ilişkin olarak sahip oldukları yetkileri kullanmak suretiyle 

menfaatlerinin haksız olarak zedelenmesinin önüne geçebilmektedirler. 

 

 



 

753 
 

2. MÜKELLEF HAKKI KAVRAMINI ORTAYA ÇIKARTAN SEBEPLER 

Vergi devletin egemenlik hakkına dayalı, cebren ve karşılıksız olarak 

toplanmaktadır(Tosuner ve Arıkan, 2018; 2). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 

73. maddesi ile vergi kişilere ödev olarak yüklenmiştir. Vergi ödev olarak vatandaşa 

yüklenmiş olmakla beraber vergilendirmede idari keyfiyet engellenmiş ve bu 

yükümlülük Anayasa’da kanun güvencesi altına alınmıştır. Anayasa’da açık bir 

mükellef hakkı kavramından bahsedilmemekle beraber 73. maddesinde vaz' olunan 

vergilerin kanuniliği ve iktidar prensipleri mükellefler açısından getirilmiş önemli 

koruma araçları yani haklardır. 

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi 

olarak tarif edilen mükelleflerden vergi alınması ameliyesinde devletin hakkı sınırsız 

değildir. Devletin vergilendirme hakkına karşılık kişilere de mükellef sıfatıyla çeşitli 

haklar tanınarak kendi menfaatlerini koruma yetkisi verilmesi hukuk devleti olmanın 

doğal bir sonucudur. Burada önemli olan mükelleflere tanınan hakların ne derece 

yeterli, hakkaniyetli ve dengeli olduğudur. 

Türk Vergi Sistemi güven esası üzerine inşa edilmiştir. VUK’un ilk kez kabul 

edildiği 1949 yılından beri var olan tahakkuk fişi esası mükellefin beyanına 

dayanmaktadır. Görüleceği üzere vergi her ne kadar cebren alınsa da özünde 

mükellefin beyanına dayanır. Ancak vergiye gönüllü uyumun azaldığı ve kayıt 

dışılığın arttığı dönemlerde mükellef beyanları ile yetinmenin devletin menfaatinin 

zedelenmesi anlamına geleceği açıktır. Bu nedenle bu gibi dönemlerde vergi 

incelemesine duyulan ihtiyaç iyice artmaktadır. Oto kontrol mekanizmalarının yok 

denecek kadar az olduğu vergi sistemimizde ise vergi incelemelerine duyulan 

ihtiyacın daha da şiddetli olduğu aşikârdır. Vergi incelemeleri marifetiyle her ne 

kadar kayıt dışılık ile mücadele edilse de bu ameliye esnasında da mükelleflerin 

menfaatini haksız bir şekilde zedelemek hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. İşte 

bu zorunluluk vergi incelemelerinde mükellef hakları kavramının doğmasına neden 

olmuştur. 
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Ülkemizde başta Anayasa’nın 73. maddesi olmak üzere muhtelif yasal ve idari 

düzenlemelerle mükelleflere çeşitli haklar tanınmıştır. Mükellef hakları üst başlığı 

altında isimlendirilen ve vergi incelemelerinde mükellef haklarını da bünyesinde 

barındıran bu uygulamanın gerekliliği şöyle sıralanabilir(Azmaz, 2016: 9-10). 

-Vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve vergi kaçakçılığının azaltılması 

çabaları, 

-Vergi mevzuatının ve vergi sistemlerinin daha kompleks bir hal alması, 

-Uluslararası vergilendirmeyi kolaylaştırma çabaları, 

-Teknolojinin gelişmesine paralel olarak iktisadi yaşamdaki ve vergicilik 

alanındaki hızlı gelişmeler, 

-Vergi mükelleflerinin elektronik ortamda takibinde yaşanan hızlı gelişmeler. 

-Mükelleflerin aynı zamanda seçmen olmaları. 

3. MÜKELLEF HAKKI KAVRAMININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 

Türkiye’de mükellef hakları ayrı bir kavram ve idari bir görev olarak ilk defa 

05.05.2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB’in) Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun’da yer almıştır. Anılan kanunun 1. maddesinde Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın amacı “mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet 

sunmak suretiyle mükelleflerin yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için 

gerekli tedbirleri almak ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak” 

olarak belirlenmiştir. Aynı kanunun 4. maddesiyle “mükellef haklarının korunması 

ve mükellef ile GİB ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda 

gerekli tedbirleri almak, mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri 

konusunda bilgilendirmek” görevleri GİB’e verilmiştir. Mükellef haklarının 

gözetilmesi ve korunması görevi merkezde Mükellef Hizmetleri Daire 

Başkanlığı’na; taşrada ise Vergi Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir. 

Mükellef hakkı kavramının 2005 yılında açık bir şekilde mevzuata dâhil 

edilmesiyle beraber vergilendirme sürecinin değişik aşamalarına ilişkin olarak 

mükelleflere önemli haklar tanınmaya başlanılmıştır. Yeni getirilen bu haklar 

ağırlıklı olarak vergi incelemelerine münhasır olmuştur. Bu kapsamda 6009 sayılı 
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Kanun marifetiyle 2010 yılında VUK’da önemli değişiklikler yapılmıştır. Aynı 

şekilde tüm inceleme birimlerini tek çatı altında toplayan Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığı’nın (VDK’nın) 2011 yılında kurulması da mükellef hakları bakımından 

bir dönüm noktası olmuştur. Zira VDK ile birlikte vergi incelemelerinde mükellef 

haklarına yönelik olarak daha hızlı ve daha somut idari düzenlemelere yer verilmeye 

başlanıldığı görülmektedir. Bu minvalde önem arz eden bir başka tarih ise 

30.10.2011’dir. Söz konusu tarihte yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Yönetmeliği (kanunlaştırılmamış ve bir standarda tam olarak 

kavuşturulmamış mükellef hakları açısından) incelendiğinde; 

-Vergi idarelerinin koordineli ve eşgüdümlü bir şekilde çalışmasına, 

-Vergi incelemesinin her aşaması için bir standardın geliştirilmesi yönünde 

rehberlerin hazırlanmasına, 

-İnceleme elemanının uyacakları etik kuralları belirlenmesine, 

Yönelik düzenlemelerin getirildiği görülmektedir. 

Söz konusu düzenlemelerin tamamının mükellef haklarının zedelenmesinin 

önlenmesi amacına matuf olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

4. VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARI KAVRAMI 

Mükellef hakları tüm mükelleflerin sahip oldukları haklar niteliğindeki genel 

mükellef hakları ve mükelleflerin özel durum ve işlemler karşısında sahip oldukları 

hakları ifade eden özel mükellef hakları olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir. 

Genel mükellef hakları tüm mükelleflerin sahip oldukları hakları ifade etmektedir. 

Mükelleflere vergi kanunlarının işleyişi sırasında güvence sağlama niteliğindeki 

haklardır. Bu haklar adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı, bilgi alma hakkı, başvuru 

hakkı, vergilemede belirlilik hakkı, mükelleflere ilişkin bilgilerin gizliliği, temsilci 

kullanma hakkı ve özel hayatın gizliliği hakkını kapsamaktadır. Mükelleflerin özel 

durum ve işlemler karşısında sahip oldukları bir takım özel hakları bulunmaktadır. 

Bu haklar verginin tarh ve tahsili sırasındaki haklar, vergi ihtilaflarının çözümü 

sırasındaki haklar ve vergi denetimi sırasındaki haklar olarak 
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sınıflandırılabilir(Emiroğlu, 2011; 55-62). Görüleceği üzere vergi incelemelerinde 

mükellef hakları özel mükellef hakları kategorisinde mütalaa edilmektedir. 

4.1. Anayasal Vergi İnceleme Hakları 

Anayasa’nın 38. maddesinde temel haklar için bir dizi koruma araçlarına yer 

verilmiştir. Bunlar mutlak yasak kapsamındadır. Mezkûr yasaklar aynı biçimde vergi 

mükellefi için de geçerli olup vergi incelemesinde idareye bu maddede yer alan 

yasaklara uyma yükümlülüğü getirmiştir(Saban, 2006; 190). Bunlar; 

-Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 

-Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 

bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 

-Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. 

-Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 

getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. 

Mutlak yasak kapsamındaki bu kurallar vergi incelemeleri için de geçerli 

olduğundan yukarıda sayılan bulgular ve durumlar vergi inceleme elemanı 

tarafından ispat ve delil aracı olarak kullanılamaz(Saban, 2006; 190). 

4.2. VUK’dan Kaynaklı Vergi İnceleme Hakları  

VUK’un 134. ve müteakip maddelerinde vergi incelemesi müessesesi 

düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerde mükellef hakkı kavramından açık bir 

şekilde bahsedilmese de mükelleflere vergi incelemelerine münhasır önemli koruma 

araçları/hak/yetki verildiği görülmektedir. Bu yasal düzenlemeler mükellef hakları 

açısından incelendiğinde vergi incelemesinin amacını ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak şeklinde tarif eden 134. madde 

hükmünün önemli bir koruma aracı olduğu söylenebilir. Bu düzenlemede önce 

araştırma, araştırmaya dayalı tespit ve ardından da sağlamak gelir. VUK’un idari 

usul kodu olması vergi incelemesinde, vergi inceleme elemanlarının bu kurallar 

çerçevesinde inceleme yapmalarını zorunlu kılan incelemeye ait usul kurallarını 

belirlemiştir(Saban, 2006; 190). Buna göre idare varsayıma ve zanna dayalı olarak 
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inceleme ve keyfi tarhiyat yapamayacak mutlak surette hukuka uygun bir şekilde 

elde edilen somut ve açık delillerle ispatlanmış matrah ya da matrah farkları 

üzerinden vergi alabilecektir. Aynı şekilde VUK’da; 

-İnceleme yapmaya yetkililer tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır.  

-İncelemeye tabi olanlar defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve 

ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzelkişilerle sınırlandırılmıştır. 

-İncelemeye başlamadan önce hüviyet ibrazı zorunluluğu getirilmiştir.  

-İncelemenin şümulü içinde bulunulan vergilendirme dönemi dâhil geriye dönük 

5 yıl ile sınırlandırılmıştır. 

-İncelemenin öncelikle mükellefin işyerinde yapılması esası benimsenmiştir. 

-İncelemenin konusunun incelemeye başlamadan evvel mükellefe açık olarak 

izah edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

-İncelemeye Başlama Tutanağının bir örneğinin mükellefe verilmesi zorunluluğu 

getirilmiştir. 

-Resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılamaması şartı getirilmiştir. 

-İnceleme bittiğinde nezdinde inceleme yapılan mükellefe incelemenin 

yapıldığını gösteren bir vesikanın (vergi inceleme tutanağının) mükellefe 

verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

-İncelemelerin tamamlanmasına yönelik olarak süre sınırı getirilmiştir. 

-Mükellefin itiraz ve mülahazalarının vergi inceleme tutanağına geçirilmesi şart 

koşulmuştur. 

Tüm bu düzenlemeler mükelleflere vergi incelemelerinde önemli haklar ve 

savunma araçları vermektedir. Zira bu düzenlemelerle idarenin incelemedeki 

keyfiyeti sınırlandırılmıştır.  
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4.3. 6009 Sayılı Kanundan Kaynaklı Vergi İnceleme Hakları 

Vergi incelemelerinde mükellef haklarına yönelik devrim niteliğindeki 

düzenlemeler 23.7.2010 tarihinde yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile vergi 

mevzuatımıza dâhil edilmiştir. Söz konusu kanun ile VUK’da önemli değişiklikler 

yapılmıştır. Mükellef lehine olan yani vergi incelemesinde mükellefe haklar tanıyan 

bu değişiklikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

-VUK’un 114. maddesinde yapılan değişiklikle inceleme zamanaşımına ilişkin 

olarak önemli bir süre kısıtlaması getirilmiştir. Buna göre inceleme dosyasının 

takdir komisyonuna gönderilmesi suretiyle defter ve belgelerin sınırsız olarak 

incelemede kalmasının önüne geçilmiştir. Çünkü zamanaşımının son yılında (5. 

yılda) takdir komisyonuna sevk edilen inceleme dosyasının bu şekilde en fazla 1 

fazla yıl bekletilebileceği yani 5 yıllık inceleme zamanaşımı süresinin artık en 

fazla 1 yıl uzatılabileceği hükme bağlanmıştır. 

-VUK’un 369. maddesinde yapılan değişiklikle mükelleflere yanlış özelge 

verilmiş olması halinde gecikme faizi uygulamasına son verilmiştir. Buna göre 

vergi inceleme elemanı inceleme konusu olayda mükellefe yanlış görüş 

verildiğini tespit etse bile sadece vergi aslının tarhını önerebilecek vergi cezası 

ve gecikme faizi tahsilatı öneremeyecektir.  

-VUK’un 140. maddesinde yapılan değişiklikle inceleme başlama tutanağının 

düzenlenmesi ve bunun bir örneğinin nezdinde vergi incelemesi yapılana 

verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.  

-VUK’un 140. maddesinde yapılan değişiklikle vergi inceleme elemanlarının 

vergi kanunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, genel tebliğ ve 

sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenlemeleri yasaklanmıştır. 

-VUK’un 140. maddesinde yapılan değişiklikle incelemeye başlanıldığı tarihten 

itibaren tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması 

halinde ise en fazla altı ay içinde incelemelerin bitirilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu 

süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde en fazla altı ayı geçmemek 

üzere ek süre verilebilir. 
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-VUK’un 140. maddesinde yapılan değişiklikle vergi müfettişleri ile vergi 

müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarının rapor 

değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin 

kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu 

yönünden değerlendirilmesi şart koşulmuştur.  

-VUK’un 140. maddesinde yapılan değişiklikle vergi müfettişleri haricinde kalan 

diğer vergi inceleme elemanları tarafından düzenlenen vergi inceleme 

raporlarının da artık rapor değerlendirme komisyonları tarafından 

değerlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

4.4. İdareden Doğan Vergi İnceleme Hakları 

2011 yılında 646 sayılı KHK ile VDK’nın kurulması vergi incelemelerinde 

mükellef hakları bakımından dönüm noktası olmuştur. VDK ile birlikte vergi 

incelemeleri dinamik ve koordineli bir teşkilat yapısı içerisinde tek elden 

yürütülmeye başlanmıştır. Bu şekildeki bir yapılanma içerisinde mükelleflerin vergi 

incelemeleri esnasında menfaatlerinin haksız bir şekilde zedelenmemesi adına 

gerekli adımlar hızlı bir şekilde atılmaya başlanmış ve bu minvaldeki idari 

düzenlemeler artarak hayata geçirilmektedir. 

VDK kurulduktan sonra 31.10.2011 tarihinde Vergi İncelemelerinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Yönetmeliği yayımlanmıştır. Vergi idaresi bahse konu yönetmelik 

düzenlemesinde mükellef haklarını ön planda tutmayı ihmal etmemiştir.  

Mezkûr yönetmeliğin 5. maddesinde vergi inceleme elemanlarının mükellefin 

hak ve hukukunu gözetmeleri suretiyle inceleme yapmaları gerektiği ifade edilmiştir. 

Aynı maddede mükelleflere ve diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve mesleki 

saygınlığın gerektirdiği şekilde tutarlı davranmak gerektiği ifade edilmiştir.  

Söz konusu yönetmelikte vergi incelemesinin her aşamada saydam, tarafsız, 

dürüst bir şekilde yürütülmesi istenilmektedir. İncelemede amacın doğru olanı tespit 

etmek olduğu vurgulanmış ve mükellef lehine düzenlemeleri de içerisinde 

barındırabileceği özel olarak belirtilmiştir. 
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Mezkûr yönetmelik içeriği detaylı bir şekilde incelendiğinde amacın vergi 

incelemesinde keyfiyeti engellemek, vergi incelemelerine bir standart getirilerek 

sınırlı sayıda olan vergi incelemelerinin daha adil ve daha eşit gerçekleştirilmesi 

olduğu görülmektedir. 

VDK tarafından söz konusu yönetmelik haricinde 2017 yılında Vergi 

İncelemelerinde Mükellef Hakları Genelgesi yayımlanmıştır. Söz konusu genelgede 

vergi incelemelerinde mükellef haklarına ilişkin olarak belirli bir standardın 

sağlandığı görülmektedir. Uygulamadan gelen sorunlara cevap verdiği görülen bu 

genelgede vergi incelemelerinde mükellef haklarını koruyucu çok önemli 

düzenlemeler getirilmiştir. Anılan genelgede yer verilen hususların pek çoğu aslında 

VUK’da ve yukarıda bahsedilen yönetmelikte yer alan düzenlemelerdir. Ancak vergi 

incelemesinin öznesi niteliğinde olan mükelleflerin hak ettiği değeri bulmaları adına 

söz konusu hakların VDK tarafından bir kez daha genelge ile tekrar edilmesi yerinde 

bir davranış olmuştur. Vergi inceleme elemanına (mükellef lehine) sınırlamalar, 

görevler ve zorunluluklar getiren bu düzenlemelerin en önemlilerini aşağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür. 

-Mükelleflerin vergi incelemesi sürecinde kendilerini temsile yetkili birini 

belirleyerek bu kişiyi vergi inceleme elemanı ile muhatap edebilmesi, 

-Defter ve belge ibrazının sözle değil yazı ile istenilmesi ve en az 15 gün süre 

verilmesi, 

-Defter ve belge ibraz yazısında yasal defter ve belgelerin ibraz edilmemesi 

halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilmesi, 

-Görevlendirme konu ve dönemleri dışında vergi incelemesi yapılamaması, 

-Mükelleften inceleme konusu ve dönemiyle ilgisi olmayan bilgi ve belge talep 

edilememesi, 

-Mükellefe talep etmesi halinde vergi incelemesiyle ilgili bilgi verilmesi, 

-Taslak vergi inceleme tutanağının mükellefin bilgisine sunulması, 

-Mükellefin tutanak imzalatmaya zorlanamaması, 
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-Rapor Değerlendirme Komisyonu’nda dinlenme ve tarhiyat öncesi uzlaşma 

talep etme gibi haklardan faydalanmak isteyip istemediğinin mükellefe 

sorulması, 

-İnceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporlarına istinaden 

mükellef nezdinde yapılacak olan muhtemel idari işlemlerin neler olduğunun 

gerekçeli olarak mükellefe bildirilmesi ve açıklanması. 

Yukarıda yer verilen emredici ve sınırlayıcı düzenlemeler incelendiğinde esas 

amacın vergi incelemelerinde mükelleflere karşı keyfi uygulamaların önüne 

geçilmesi olduğu anlaşılmaktadır. 

5.SONUÇ 

Ülkemizde mükellef hakları kanun niteliğinde bir itibara kavuşturulamamış olsa 

da vergi incelemesinde mükellef hakları özelinde 6009 sayılı Kanun ile 2010 yılında 

devrim niteliğindeki haklar vergi mevzuatımıza dâhil edilmiştir. 6009 sayılı Kanun 

değişikliğini takiben 2011 yılında önce VDK kurulmuş ve akabinde (31.10.2011 

tarihinde) Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik vergi incelemelerinde idarenin keyfiyetini 

engelleyen ve mükellef haklarının her geçen gün daha da pekiştirilmesine olanak 

tanıyan birçok unsuru içerisinde barındırmaktadır.  

Mükellef haklarına ilişkin olarak VDK tarafından tam bir standart geliştirilemese 

de 2017 yılı içerisinde yayımlanan Mükellef Hakları Genelgesi ile bu yolda önemli 

bir adım atıldığı görülmektedir. Çünkü vergi incelemesi sürecinde tarafların sahip 

oldukları hak ve yetkilere uygun hareket ettikleri ve yükümlülüklerini de layıkıyla 

yerine getirdikleri ölçüde hukuki zemine oturmuş bir vergi incelemesinden 

bahsetmek mümkün olacaktır. 

Mükellefe verilen değerin ve hakların farkındalığı açısından önem arz eden bir 

diğer gelişme de VDK’nın www.vdk.gov.tr adresli resmi internet sitesinde açılan 

mükellef portalıdır. Mükellef bu portal üzerinden incelemenin her aşamasını takip 

edebilme imkânına sahiptir. 
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Vergi incelemelerinde mükellef haklarına yönelik olarak kayda değer son 

gelişmelerden birisi de bu konuda İngilizce çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların 

VDK’nın resmi internet sitesinde görülebilmesidir. 

Sonuç itibarıyla vergi incelemelerinde mükellef hakları hususunda 2010 yılından 

itibaren çok önemli yasal ve idari düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirildiği 

ve bu konuda yıllardır süregelen büyük bir eksikliğin giderildiği söylenebilir. VDK 

vergi incelemesi sürecinde mükellefin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket 

etmesini ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesini sağlamanın, mükellef 

haklarının korunması ve gözetilmesi konusundaki duyarlılığı artırmanın vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanların ve bağlı oldukları idari birimlerin mükellefe 

karşı bir yükümlülüğü olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Bu anlayış içerisinde 

hareket eden VDK tarafından hâlihazırda üzerinde çalışılan projelerle de vergi 

incelemelerinde mükellef haklarının daha ileri boyutlara taşınarak hakkaniyete 

uygun bir şekilde ve eşit şartlar altında vergi incelemesi yapılmasının sağlanması 

amaçlanmaktadır.  
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Ticaret Savaşları Döneminde Uluslararası Politika Ortamı 
Mehmet Cevat YILDIRIM1 

Özet 
Bu çalışma kapsamında özellikle 2018’de yaşanan gelişmelerle başladığı düşünülen 

ticaret savaşları, ülkelerin uluslararası politika öncelikleri çerçevesinde ele alınmaktadır.  
Küreselleşme dönemi, aynı zamanda küreselleşme karşıtı görüşlerin de geliştiği bir süreci 
beraberinde getirdi. Bu görüşler uzun yıllar siyasi açıdan geri planda kaldılar. Ancak 
özellikle 2016’dan itibaren küresel ekonomiyi doğrudan etkileyebilecek güce ulaştılar ve 
ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın etkisiyle 2018’de dünya çapında ticaret savaşları 
başladı. Bununla birlikte ticaret savaşlarında Trump faktörü öne çıksa da ABD’nin ekonomi 
politikası tercihlerinin ardında kişilere bağlı olmayan somut ve yapısal nedenler 
yatmaktadır.  

Ticaret savaşları sadece gümrük tarifleriyle ilgili olmayıp, büyük güçler arasında askeri 
gerilim boyutuna da varabilecek stratejik ve jeopolitik çekişmeleri yansıtmaktadır. ABD’nin 
temel kaygısı, Kuşak ve Yol projesine büyük yatırım yapan Çin karşısında hegemon güç olma 
özelliğini kaybetmektir. Zira 3 trilyon dolar altyapı yatırımını içeren bu proje, ABD’yi 
dışarıda bırakacak şekilde bir Avrasya ticaret yolu inşa etme projesidir.  

Rakibini yıpratma anlayışına dayalı ticaret savaşında ABD yönetimi Çin’i, Rusya’yı, 
İran’ı ve bunların yanı sıra geleneksel müttefikleri olan AB’yi, Kanada’yı, Meksika’yı ve 
Türkiye’yi istediği çizgiye çekmeyi amaçlamaktadır. Yaşanan gelişmeler uluslararası örgüt, 
anlaşma ve kurumları da etkilemiştir: ABD’nin girişimleri TTIP ve TPP anlaşmalarını atıl 
kılarken NAFTA’nın yeniden müzakere edilmesini, İran’la yapılan nükleer anlaşmadan 
ABD’nin 

çekilmesini ve nihayet DTÖ’nün yargı ayağında bir tıkanmayı beraberinde getirmiştir.  
Serbest ticaret yanlısı ülkeler de bu dönemde ekonomik diplomasi girişimlerini 

sürdürüyorlar. DTÖ reformu için müzakereler devam ederken BRICS ülkeleri korumacılık 
karşıtı bildiri yayımladı ve AB ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. 
Türkiye gibi orta büyüklükteki ülkeler ise bölgesel ihracat pazarlarını çeşitlendirme ve yeni 
bağlantılar kurma gayreti içindeler. Bu bağlamda 7 Eylül 2018’de İstanbul’da Türkiye, 
Rusya, Almanya ve Fransa arasında yapılacak dörtlü zirve önem taşıyor. Bu tür girişimler, 
küresel siyasi ve ekonomik ortamda sınırlı da olsa bir merkezkaç eğilimini göstermektedir.  

Çalışmanın ilk bölümünde ticaret savaşları döneminde küresel ortamın ana hatları ve 
riskler değerlendirilecek. Bu bölümde ABD’nin ticaret savaşlarına yönelik bazı kararlarının 
ardında, Çin karşısında küresel hegemon güç olma konumunu kaybetme endişesinin yattığı 
savunulacak. Çalışmanın ikinci bölümünde ticaret savaşları ikili ticari ilişkiler düzleminde 
ele alınacak ve ABD-Çin, ABD-Rusya, ABD-AB, ABD-İran ve ABD-Türkiye ilişkilerinde 
yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Çalışmanın son bölümünde ise serbest ticaret yanlısı 
ülkelerin girişimleri ve ticaret savaşlarına karşı gündeme gelen tedbirler incelenecek. 
Anahtar Kelimeler: Ticaret savaşları, ABD, DTÖ 
Jel Kodu:F02, F13, F5 
 
International Policy Environment in the Trade Wars Period 

Abstract 
In this study, trade wars which begun in 2018 will be handled in the context of 

international policy priorities of participant states.   
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During the globalization process, anti-globalization opinions have also been developed 
and spread over the World. These views remained inefficient in political terms for long years. 
However particularly since 2016, they caught power to have an impact on the global 
economy. In 2018 trade wars have begun with the influence of M. Donald Trump, president 
of the USA. Despite that Trump factor appears in front line in the trade wars, non-personal 
concrete and structural reasons lie beneath the USA’s economic policy choices.  

Trade wars are not only related to customs tariffs but they reflect strategical and 
geopolitical rivalries among big powers that may catch military conflictual dimensions. The 
main geopolitical concern of the USA is to lose its position as hegemonic power against 
China which highly invests on Belt and Road Project. Because this project which provides 3 
trillion dollars of infrastructure investments, is mainly an initiative to build up a Eurasian 
trade road excluding the USA.  

In the trade war, basing on the idea of wearing out its rival, USA’s executive aims to 
bring Chine, Russia, Iran and also its traditional allies such as EU, Canada, Mexico and 
turkey into its line. Recent events influenced also international organizations, agreements 
and institutions. USA’s initiatives made TTIP and TPP idle, made NAFTA re-negotiated, 
caused the USA’s withdrawal from the nuclear deal with Iran and brought an impasse in the 
judiciary branch of the WTO.  

Meanwhile, countries supporting free trade continue their efforts for economic 
diplomacy. Negotiations for the WTO reforming process still continue, BRICS countries 
published a declaration condemning protectionism and EU and Japan signed a free trade 
agreement. Middle sized countries such as Turkey are in search of developing their export 
markets and establishing new connections. In this context, the summit which will be held in 
Istanbul among Turkey, Russia, Germany and France on 7th September 2018 seems 
important. Initiatives of this kind show a centrifugal tendency – although limited – in global 
political and economic environment.  

In the first part of the paper, outlines of global environment and risks will be examined. 
In the second chapter, trade wars will be handled on the level of bilateral commercial 
relations; developments in the USA-China, USA-Russia, USA-EU, USA-Iran and USA-
Turkey relations will be studied. In the final chapter of the paper, initiatives from the pro-
free trade countries and measures against trade wars will be discussed. 
Keywords: Trade wars, USA, WTO 
Jel Codes: F02, F13, F5 

1.GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan küresel ekonomik düzen, liberal bir 

anlayışla serbest ticaretin tüm dünyada artırılmasını öngörüyordu. Özellikle 

1990’lardan itibaren, yaşanan küreselleşme, gelişen ulaşım ve iletişim teknolojileri 

sayesinde uluslararası ticaret imkânları hızla yükseldi. Küresel serbest ticareti 

korumaya yönelik uluslararası kurumlar ve kurallar da bu süreçte gelişti. Bunların 

başında gelen Dünya Ticaret Örgütü de GATT anlaşması temeli üzerine dayanarak 

1995’te kuruldu. 

Küreselleşme, dünya çapında gelir artışı sağlarken bu gelirin adil dağılımı 

noktasında yaşanan ciddi sorunlar, küreselleşme ve serbest ticaret karşıtı 
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düşüncelerin bütün dünyada yayılmasına neden oldu. Küreselleşme karşıtlığı ilk 

olarak 2001’de ABD’nin Seattle kentinde yapılan G7 zirvesine karşı protesto 

eylemleriyle ve aynı yıl Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde düzenlenen Dünya 

Sosyal Forumu’yla görünürlük kazandı. İlk yıllarında ve uzun süre bu akım kitlesel 

destek kazanmadı ve özellikle merkez ülkelerde iktidara gelmedi. Ancak 2008 

krizinin ardından Batı ülkelerinde sağ ve sol gelenekten gelen küreselleşme karşıtı 

partilerin iktidar deneyimleri olmaya başladı.  

Küreselleşme karşıtı görüşün küresel ekonomiyi etkilemesi bakımından 2016’da 

İngiltere’nin yapılan referandumla AB’den çıkma yönünde karar vermesi (Brexit) ve 

ABD’de yapılan seçimlerde Donald Trump’ın işbaşına gelmesi bir dönüm noktası 

oldu. Günümüzde, özellikle ABD yönetimi, serbest ticaret karşıtı bir yaklaşımla 

diğer büyük sanayi ülkeleriyle ticaretini sınırlama yoluna gidiyor. Bu uygulamaların 

hızla yaygınlık kazandığı 2018’de küresel ticarette yaşanan süreç özenle ele alınması 

gereken gelişmeler barındırıyor. 

Ülkelerin gümrük vergisi artırımı gibi tedbirlerle bir başka ülkeden ithalatlarını 

kısıtlamalarına ve ABD-Çin ilişkileri örneğinde olduğu gibi, bu tedbirlerin karşılıklı 

misillemeler yoluyla tırmandırılmasına “ticaret savaşı” adı verilir. Ülkeler arasındaki 

bu gerilimin “savaş” olarak tanımlanması yaşanan sürecin ciddiyetini açık bir şekilde 

gösteriyor. Bu bağlamda ticaretin gerektirdiği dostluk ilişkilerinin yerini, rekabet ve 

düşmanlık alıyor. İşbirliği yollarının tıkandığı bir ortamda, ticaret savaşı içinde yer 

alan ülkeler rakiplerini daha çok yıpratmanın hesabını yapıyor. ( Demir, Mert, 

“Ticaret Savaşları Nedir? Nasıl Başladı? Kim Kazanır?”)  

Ticaret savaşlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dair akademik 

kaynaklar maalesef sınırlıdır. Bu alandaki değerli çalışmalardan biri Ralph Ossa’nın 

çalışmasıdır. Ossa, ticaret savaşlarının etkisini ölçmek için dünya ticaretindeki farklı 

senaryolara dair çok sektörlü ve çok ülkeli genel denge modelleri kurarak niceliksel 

veriler elde etmiştir. Buna göre ülkelerin birbirine karşı gümrükleri yükselttiği, 

misillemelerin yaşandığı bir ticaret savaşı ortamında (yani günümüzdeki koşullarda) 

ülkelerin ekonomik refah kaybı ortalama yüzde 2,9’u bulacaktır. Aksi durumda, yani 

gümrüklerin genel bir çok taraflı serbest ticaret anlaşmasıyla indirilmesi durumunda 
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ise ülkelerin ortalama yüzde 0,5 oranında refah kazancı olacaktır.( Ossa, Ralph, 

1405)   

“Ticaret savaşları” olarak adlandırılan bu süreç, küresel iş dünyası için en büyük 

risk algısını oluştururken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 

tarafından ticaretin daralmasının dünya ekonomisine 2 trilyon dolara mal olabileceği 

hesaplanıyor.( “Fitch Ratings uyardı: Ticaret savaşı 2 trilyon dolara mal olabilir”)  

Dünya Ticaret Örgütü başkanı Roberto Azevedo, güncel olarak ticaret savaşında 

ilk silahların ateşlendiğini ve büyük sanayi ülkeleri arasındaki ticari anlaşmazlıkların 

tırmanmaya devam etmesinin ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Azevedo 

ticaret savaşlarının bütün ülkelerde istihdam ve büyüme kaybına yol açarak en çok 

yoksul kesimleri mağdur edeceğini söyledi.( “Durum Son Derece Ciddi”)  

Dolayısıyla ticaret savaşları döneminde, Türkiye dahil gelişmekte olan ülkeler de 

ekonomik zorluklarla karşılaşacak. Çünkü hem sıcak para akışının hem de uzun 

vadeli doğrudan yabancı yatırımların gelişmiş ülkelere geri dönme eğiliminde 

olacağını öngörmek mümkün. Gelişmekte olan ülkelerin ise bu gerçekten hareketle 

yeni ve etkili stratejiler üretmesi gerekiyor.  

Bu çalışma kapsamında özellikle 2018’de yaşanan gelişmelerle başladığı 

düşünülen ticaret savaşları, ülkelerin uluslararası politika öncelikleri çerçevesinde 

ele alınacak. Çalışmanın ilk bölümünde ticaret savaşları döneminde küresel ortamın 

ana hatları ve riskler değerlendirilecek. Bu bölümde ABD’nin ticaret savaşlarına 

yönelik bazı kararlarının ardında, Çin karşısında küresel hegemon güç olma 

konumunu kaybetme endişesinin yattığı savunulacak. Çalışmanın ikinci bölümünde 

ticaret savaşları ikili ticari ilişkiler düzleminde ele alınacak ve ABD-Çin, ABD-

Rusya, ABD-AB, ABD-İran ve ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gelişmeler 

değerlendirilecek. Çalışmanın son bölümünde ise serbest ticaret yanlısı ülkelerin 

girişimleri ve ticaret savaşlarına karşı gündeme gelen tedbirler incelenecek.   
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2.TİCARET SAVAŞLARI DÖNEMİNDE KÜRESEL ORTAMIN ANA 

HATLARI VE RİSKLER 

2018’in küresel ortamında, ticarette korumacılık yanlıları ile küreselleşme 

yanlıları arasında safların netleştiği bir çekişme yaşanıyor. Dünyanın birçok yerinde 

korumacılık yanlısı hareketlerde yükseliş dikkat çekerken ABD yönetimi fikir ve 

tartışma aşamasından uygulama aşamasına geçmiş durumda. 

ABD başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından Asya ve Pasifik 

bölgelerini kapsayan çok taraflı serbest ticaret anlaşmalarından çekilmiş, Kuzey 

Amerika’yı kapsayan NAFTA anlaşmasını ve İran’la yapılan nükleer anlaşmayı da 

tartışmaya açmıştı. 2018’de ise ikili ilişkilerinde Çin, Rusya, İran ve Türkiye’ye 

karşı ticari yaptırımlar getirerek ticaret savaşını yeni bir aşamaya taşımış durumda. 

Aşağıda bu gelişmelere daha detaylı değinilecek. Burada Trump dönemi siyasi 

koşullarının ABD’nin dış ticaret politikasında kayda değer bir etkisi olduğunu 

belirtmekte yarar vardır. Ülkelerin iç siyasi ortamları ile dış ticaret politikaları 

arasındaki ilişkiyi analiz eden Helpman, çalışmasında iç siyasette liderlerin daha az 

demokrat olmalarının dışarıda ticaret savaşı olasılığını artırdığını niceliksel bir 

araştırmayla ortaya koyuyor.( Grosmann, Gene M. ve Helpman, Elhanan, 692-693) 

Ancak bu bağlantıyı sadece liderin kişiliği üzerinden okumak yanıltıcı olacaktır; 

konjonktürel siyasi ortamın ekonominin yapısal sorunlarıyla bir araya gelmesinin 

ticaret savaşlarını tetiklediğini düşünmek daha isabetli olur. 

Ülkelerin yanı sıra uluslararası kurumların da ticaret savaşlarından etkilendiğini 

belirtmek gerekir. Öyle ki, 1995’te ABD öncülüğünde kurulan Dünya Ticaret 

Örgütü’ne yönelik en büyük tehdit bugün yine ABD’den geliyor. DTÖ’den memnun 

olmadığını ifade eden ABD, bu örgütün temyiz mahkemesinde boşalan koltuklara 

yeni yargıçlar atanmasını engelliyor. Böylece 2019’dan itibaren bu mahkemede 

yargıç sayısının davaları görüşmeye yetmeyeceği belirtiliyor. 

Söz konusu bu korumacı eğilim karşısında serbest küresel ticareti savunan ülkeler 

de mevcut sistemi korumanın mücadelesini vermeye başladı. Çin’in “İpek Demir 

Yolu” olarak da anılan “Kuşak ve Yol” projesi, önümüzdeki dönemde küresel altyapı 
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yatırımları için büyük bir potansiyel yaratıyor.  3 trilyon dolar harcanması planlanan 

bu proje, Avrupa’yla Çin’i bağlayarak ABD’yi izole etme potansiyeli bulunan dev 

bir ticaret ekseni oluşturma projesidir.( Güller, Mehmet Ali )   

ABD’nin ticaret savaşlarına yönelik bazı kararlarının ardında, Çin’in bu 

projesinden ötürü küresel hegemon güç olma konumunu kaybetme endişesi 

yatmaktadır. Nuran Ertürk, yakın tarihli çalışmasında ticaret savaşlarında ABD ve 

Avrupa’nın dünya ticaretinde “Çin’in lider ekonomi haline gelmesi korkusu”nun 

yattığını savunmaktadır.( Ertürk, Nuran, 108) 

ABD’nin Çin karşısında dikkate değer bir başka kaygısı daha var: Çin’de iş yapan 

ABD şirketlerinin en önemli piyasalara girmesinin hükümet tarafından engellendiği, 

fikri hakların gözetilmediği, gelişmiş teknolojilerin Çinli partnerlerle 

paylaşılmasının zorunlu kılındığı ve serbest rekabet ortamının oluşmasının 

engellendiği belirtiliyor. Bu nedenlerle büyük çaplı ABD’li şirketlerin de 

yaptırımları desteklediği ifade ediliyor.  

Kısacası mesele sadece gümrük tarifeleri değil, büyük güçler arasında jeopolitik 

ve stratejik boyutları da olan bir çekişmedir. Ülkelerin karşılıklı beyanlarında 

ekonomik tedbirlerin yanı sıra “her türlü tedbirin” alınacağının dile getirilmesi askeri 

gerilimlerin de gündeme gelebileceğini gösteriyor. Bunun bir kanıtı da Suriye’de 

devam eden ve ABD, Rusya, İran ve Türkiye’nin sahada yer aldığı savaşa, yeni 

başlayan İdlib operasyonu çerçevesinde Çin’in de askeri olarak fiilen katılım 

göstermeyi önermesidir.( Yıldızoğlu, Ergin ) Ticaret savaşlarının tarafı olan ülkeler 

arasında askeri gerilimler dünyanın başka yerlerinde de yerel çatışma boyutunda 

varlık gösterebilir. Bu bakımdan Kuzey Kore gerilimi şimdilik durulmuş 

görünmekle birlikte Asya-Pasifik bölgesi ve İran etkisindeki Ortadoğu bölgesi 

gerilimlere sahne olabilir.  

3. İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER DÜZLEMİNDE TİCARET SAVAŞLARI 

İlk olarak ticaret savaşlarının en büyük cephesi olan ABD-Çin gerilimine bakacak 

olursak: Geçtiğimiz Temmuz ayının başında ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 

milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi 
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uygulamaya başladı. Çin de 34 milyar dolar değerinde ABD ürününe aynı oranda 

vergi getirerek karşılık verdi. ABD, 23 Ağustos'tan itibaren 16 milyar dolarlık ikinci 

ürün listesine yüzde 25 vergi uygulamanın yanı sıra, 200 milyarlık Çin malına yüzde 

25 vergi getirmek için de hazırlık yaptığını duyurdu. Çin de buna karşılık 60 milyar 

dolarlık ABD ürününe yüzde 25’e varan oranlarda ek vergi getirdi (“China warns of 

tariffs on imported US goods worth 60bn”) ve uygulama 23 Eylül’de yürürlüğe girdi.  

Yaşanan gelişmeler sonucunda Çin’in para birimi Yuan ciddi bir değer kaybı 

yaşarken, Çin ABD’nin aldığı kararları DTÖ’ye şikayet etti.  

ABD-Çin çekişmesinden her iki tarafın da zarar göreceği herkes tarafından kabul 

ediliyor. Ancak burada bir taktik olarak düşmanını imha etmeyi değil, yıpratmayı 

hedefleyen bir ticaret savaşı yaşanmakta. ABD Çin’e 115 milyar dolarlık mal 

satarken Çin’den 462 milyar dolarlık mal alıyor. Çin’e karşı büyük bir ticaret açığı 

veren ABD, göreceği zararın daha az ve sonucuna katlanmaya değecek bir zarar 

olacağını düşünüyor. Bu noktada belirtmek gerekir ki; ticaret savaşlarında Trump 

faktörü öne çıksa da ABD’nin ekonomi politikası tercihlerinin ardında kişilere bağlı 

olmayan somut ve yapısal nedenler yatmaktadır. Dış ticaret açığından ötürü 

ABD’nin korumacılığa ve diğer ülkelerle ticaret savaşına yönelmesi gerektiği 

düşüncesi yeni değildir. David Hartquist 1987’de yazdığı makalesinde, ABD’li 

şirketleri ithalatın tehlikelerine karşı uyarmakla yetinmeyip ABD’nin GATT sistemi 

içinde nasıl daha korumacı davranabileceğini incelemiştir.( Hartquist, David A., 54)   

Buna karşın Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz gibi bazı uzmanlar ise bu 

hesabın yanlış bir hesap olduğunu belirterek, ticaret savaşının ABD için 

öngörülenden daha büyük bedelleri olacağı konusunda uyarıyor.(“Stiglitz’in ticaret 

savaşları hakkında yorumu”)  

ABD gümrüklerini sadece Çin karşısında yükseltmiyor. Geleneksel müttefiki 

olan ülkelere karşı da benzer uygulamaya gidiyor: 1 Mart 2018’de ABD ithal ettiği 

çelik için yüzde 35 ve alüminyum için yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Bu karar 

AB ülkelerinden, Kanada’dan ve Meksika’dan ithal edilen çelik ve alüminyumu da 

kapsıyor. Bu esnada ABD’nin Kanada ve Meksika’yla kurduğu NAFTA serbest 
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ticaret anlaşması, ABD’nin isteği üzerinde geçtiğimiz yıldan bu yana yeniden 

müzakere ediliyor.  

Son dönemde ABD yönetiminin Avrupalı müttefikleriyle de arasının açıldığına 

tanık olduk. Geçtiğimiz 15 Temmuz’da ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’da 

yaptığı basın toplantısında AB’yi dost olarak değil “hasım” olarak tanımladı. AB 

Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 25 Temmuz 2018’de ABD’de Donald 

Trump’la görüşüp sorunun şimdilik çözülmesini sağladı. Trump ve Juncker, 

dünyanın en büyük iki ekonomik gücü arasında ticari anlaşmazlıktaki tırmanmayı 

sona erdirmek için birlikte çalışma kararı aldılar. Bununla birlikte, yaşanan gerilimle 

ticaret savaşlarında ittifak ilişkilerinin de zarar görebileceği ortaya çıkmış oldu. 

Ticaret savaşlarının bir cephesi de ABD-İran ilişkilerini kapsıyor. ABD yönetimi 

8 Mayıs 2018’de İran’la üç yıl önce yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeni 

yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. 7 Ağustos’ta altın, çelik, alüminyum ve diğer 

bazı ticari malları kapsayan ilk yaptırım sepeti yürürlüğe girdi. 7 Kasım’da ise 

petrolü ve doğalgazı da kapsayan ikinci yaptırım sepetinin yürürlüğe girmesi 

bekleniyor.  

Bu süreçte Avrupa Birliğinin ise yeni yaptırımlara karşı son üç yılda İran’la 

işbirliği kuran Avrupalı firmaları korumaya yönelik tedbirler alması dikkat çekici. 

ABD-Rusya ilişkilerine bakacak olursak: ABD yaptırımlarından uzun süredir 

etkilenen ülkelerin başında Rusya geliyor. Geçtiğimiz 16 Temmuz’da ABD başkanı 

Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin Helsinki’de bir araya geldiler. Bu 

görüşmede iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi vurgusu yapılmıştı.  

Buna rağmen, ABD yetkilileri 22 Ağustos’tan itibaren Rus bankacılık işlemleri 

ve döviz ticaretine yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını bir mektupla 

Moskova’ya bildirdiler. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, bu yaptırımların 

uygulanması halinde bunu ekonomik savaş ilanı sayacaklarını ve ekonomik, siyasi 

ve diğer alanlarda karşılık verileceğini söyledi.(Rusya ABD’yi Uyardı…)  

Ticaret savaşlarında yaşanan gerilimlerden biri de Türkiye- ABD ilişkilerinde 

yaşanmakta. Ağustos 2018 başında ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya 
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paylaşımıyla yaptığı bir duyuruda, Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyuma 

uygulanan gümrük vergilerinin iki katına çıkartılarak alüminyum için yüzde 20, 

çelik için ise yüzde 50 oranında vergi uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.  

4.SERBEST TİCARET YANLISI ÜLKELERİN GİRİŞİMLERİ VE KARŞI 

TEDBİRLER 

Gittikçe daha çok yayılan ve sertleşen ticaret savaşları devam ederken, serbest 

ticaret yanlısı ülkeler de buna karşı önemli girişimlerde bulunuyor.  

Avrupa Birliği ile Japonya arasında 17 Temmuz 2018’de serbest ticaret anlaşması 

imzaladı. Bu anlaşma özellikle AB’nin önde gelen gücü olan Almanya’nın yeni 

ticaret stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Almanya dışişleri bakanı Heiko 

Maas, ülkesinin serbest ticareti koruyacak çok taraflı bir ittifaklar ağı kurmak 

istediğini açıkladı. Bu plana dahil olan ülkeler Güney Kore, Güney Afrika, 

Avusturalya, Arjantin, Meksika ve Kanada.(Yıldızoğlu, Ergin) 

Diğer yandan BRICS ülkeleri geçtiğimiz 26 Temmuz’da Güney Afrika’da 

yaptıkları zirvenin ardından “Dünya Ticaret Örgütü kuralları doğrultusunda açık, 

kimseyi dışarıda bırakmayan ve çok taraflı bir ticaret sistemini desteklediklerini” 

belirten bir açıklama yaptılar.( “BRICS Liderlerinden Ortak Bildiri” ) 

Süregiden gerilimli ortamda DTÖ’den ümidi kesmek için de henüz erken olduğu 

ifade ediliyor. Halihazırda DTÖ’de reform yapmak amacıyla AB, Japonya ve ABD 

müzakerelere devam etmekte.( “Trade Blockage”, ss.15-17) Ekonomist Dani 

Rodrik, belirli bir modele ait kuralları dayatmak yerine ekonomik modellerdeki 

farklılıkların da göz önünde bulundurulması ve farklı ekonomiler arasında geçici 

anlaşmaların yapılabileceği esnek bir yapının kurulması önerisini dile 

getiriyor.(“Dünya Ticaret Örgütü İşlevini Yitirdi”) 

Küresel tedarik zincirleri yeniden şekillenirken Türkiye gibi orta büyüklükteki 

devletler de de bölgesel üretim üssü haline gelmenin ve yeni ticari ilişkilerle 

ihracatlarını sürdürmenin çabası içinde. Bu nedenle bölgesel ikili ticari ilişkiler 

önem kazanıyor. Bu noktada bir örnek verecek olursak: İran yönetiminin, ABD’nin 

Türk çeliğine ve alüminyumuna uyguladığı yaptırıma tepki göstererek Türkiye ile 
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İran arasındaki dostluğa vurgu yapması, Türkiye’nin yakın bölgesiyle özel ticari 

ilişkiler geliştirebileceğini gösteriyor.(“İran’dan ABD’ye Türkiye Tepkisi”) 

Önümüzdeki dönemde Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika’da 35 yeni 

Ticaret Merkezinin açılacak olmasını da ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik 

bir adımdır. 

Ticaret savaşları gizli fırsatlar da sunuyor: Örneğin, Çin yönetimi ABD’den gelen 

otomobillere ek vergi uygulaması getirirken Çin’e gelen diğer tüm otomobillerdeki 

gümrük vergilerini düşürmüştür. Yine bir başka örnekte, ABD ve AB’de pazar kaybı 

riski ile karşı karşıya kalan Türkiye’deki çelik ihracatçıları Batı Afrika ve Sahra altı 

Afrika’ya yönelmiştir. Bu coğrafyalara ihracatta yeni başlayan tarifeli hat seferleri 

sayesinde nakliye masrafı üçte bir oranında düşecektir.  

5.SONUÇ 

Küresel ekonomide artık ticaret savaşlarının başlamış durumdadır. Ticaret 

savaşlarına giden süreçte Donald Trump yönetimindeki ABD’nin aldığı tek taraflı 

kararlar başat rolü oynamış, bu kararların ardından diğer ülkelerin aldıkları tedbirler 

birer misilleme tedbiri niteliğinde olmuştur. Bu noktadan anlaşılan, ticaret savaşları 

küresel ekonomiyi etkileyen bir konu olmakla birlikte esas olarak ABD’nin ekonomi 

yönetimi tercihinin bir sonucu olarak yaşanmaktadır.  

Ticaret savaşlarının ülke ekonomilerine kazanç yerine kayıplar getireceğini 

ortaya koyan çalışmalara karşın ABD’nin neden böyle bir tercihe yöneldiğini 

sorgulamak gerekir. Ekonomik gerekçelerin ötesinde, siyasi ve jeopolitik etkenlerin 

de bu karar üzerinde etkili olduğu sonucuna varmak mümkündür. ABD’nin kararı 

üzerinde etkili olan nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

1) ABD ekonomisinin (sürekli yüksek dış ticaret açığı gibi) yapısal sorunlarına 

karşı önlem alma isteği. Bu isteğin geçmişinin küreselleşmenin güçlendiği 

dönemden öncesine dayandığına yukarıda değinmiştik.  

2) Çin’in küresel ekonomide lider konuma gelmesi ihtimaline karşı tedbir alma 

isteği. Bu etken, ABD’nin ticaret savaşlarında jeopolitik kazanımlar (lider 
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konumunu korumak) uğruna olası ekonomik kayıpları göze almasını açıklayan bir 

unsurdur.  

3) Çin’in ABD’yle ticaretinde serbest ticaret ilkelerine uymayan uygulamalarının 

ABD’li şirketleri zarara sokması.  

4) Son dönemde küreselleşme karşıtı görüşlerin Trump yönetimi tarafından 

iktidara taşınması. Bu etken diğerlerine göre medyada daha çok öne çıkmakla 

birlikte asıl açıklayıcı etken değildir. Yine de siyasi ortamın dış ticaret kararlarını 

etkilediği bilinmektedir.  

ABD’nin ticaret savaşları politikasının karşısında serbest ticaret yanlısı bir 

eğilimin de oluştuğu görülmektedir. Bu eğilimin ABD karşısındaki ekonomik gücü 

henüz sınanmış bir güç değildir. Keza, ABD’nin yeni ticaret politikasıyla arzu ettiği 

sonuçlara ulaşıp ulaşamayacağını da ancak zaman gösterecektir.  
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İşletmelerde Muhasabe Uygulamalarında Big Data’nın 
Farkındalık Düzeyi 

 
Oğuzhan Çarıkçı1, Bahar Yaman2 

Özet 
Teknolojik ilerleme ile birlikte ortaya çıkan değişim bazı meslek gruplarının yok olmasına 

ya da dönüşümüne neden olmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda yeni mesleklerin ve uzmanlık 
alanlarının ortaya çıktığı görülmektedir. İşletmelerin eskisine göre çok daha fazla bilgi 
ürettiği ve buna bağlı olarak ta maliyetlerinin arttığı görülmektedir. Bu denli hızlı değişimin 
yaşandığı rekabetçi bir ortamda işletmelerin mevcut verilerini geleneksel araç ve yöntemler 
ile işlemesi mümkün olmamaktadır. Böylece çok yüksek hacme sahip olan veri bütünleri için 
kullanılan Big Data (Büyük Veri) kavramı ortaya çıkmıştır. İşletmelerin birçok alanda 
yararlandığı büyük veri, muhasebe ve finans alanına da önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.  
Muhasebe finans alanında büyük veri, alım satım fırsatlarının belirlenmesi, yatırım karlılık 
analizlerinin yapılması, denetim sürecinin şekillendirilmesi, uzun vadeli maliyet ve bütçe 
hedeflerinin saptanması gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada büyük veri kavramın 
ne olduğu tanımlanmış ve işletmelerde bilinilirlik düzeyi, muhasebe uygulamaları 
bakımından işletmelerin hangi bakış açısına sahip olduğu, büyük veri kullanım düzeyleri ve 
eğilimlerinin neler olduğu gibi tespitler yapılmış ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler— Büyük Veri, Muhasebe Uygulamaları, Bilişim Teknolojisi 
JEL Sınflama Kodları: M41, M49 

 
Awareness Level of Big Data in Accounting Practices in 

Enterprises 
Abstract 

The change with technological progress leads to the disappearance or transformation of 
some occupational groups. It is seen that new professions have emerged as a result of these 
developments. It is seen that the enterprises produce much more information than the old 
and accordingly the costs increase. In a competitive environment where rapid change is 
experienced, it is not possible for enterprises to process their existing data with traditional 
tools and methods. Thus, the big data concept, which is used for data with very high volumes, 
has emerged. Big data, which enterprises benefit from in many areas, also significantly 
contributes to accounting and finance. In accounting finance, big data is used in operations 
such as determining trading opportunities, making investment profitability analyzes, shaping 
the audit process, determining long-term costs and budget targets. In this study, big data 
concept, the level of awareness level of big data for enterprises, big data point of view for 
enterprises in terms of accounting applications, big data usage levels, and big data trends 
are defined and evaluated.  
Keywords— Big Data, Accounting Applications, Information Technology 
JEL Classification Codes: M41, M49 
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1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasında piyasalarda toplanan bilgi miktarı her geçen gün hızlı bir 

şekilde artmaktadır. İşletmelerin büyüklükleri ne olursa olsun kendi yaptığı iş ile 

ilgili olarak veri toplaması ve ilgili bilgileri kullanması için gerekli olan altyapıyı 

oluşturmaları gerekmektedir. Sadece bu bilgiyi toplamak işletmelerin faaliyetlerini 

sürdürmelerinde yeterli olmamakta, verinin korunması ve kullanımına ilişkinde 

doğru ve kendi amaçlarına uygun stratejileri belirlemeleri rekabetçi olabilmeleri 

açısından önem kazanmaktadır. Teknolojik ilerlemeler neticesinde oluşan bilgi 

yığınları Büyük Veri (Big Data) kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İşletmenin küçük yada büyük hacimli olması büyük verinin kullanılma düzeyi ile 

paralel olmamakta olup, tüm işletmeler ilgili veri tabanını kullanarak ürünlerini 

geliştirebilir, işlerini büyütebilir, yeni strateji ve planlamalar yapabilir. Büyük veri 

analizleri rekabet, büyüme ve verimliliğin sağlanması gibi genel amaçları ışığında 

sağlık, savunma, bankacılık, internet, sosyal medya, eğitim (akademik), pazarlama, 

muhasebe ve finans gibi  bir çok alanda kullanılmaktadır. İşletmeler böylece uygun 

teknoloji kullanımı ile eskisine göre daha fazla maliyet ve zaman tasarrufu sağlarken, 

geleceğe dönük doğru yatırım bütçe kararları alabilmektedir. Dolayısıyla büyük 

verinin muhasebe uygulamalarına önemli katkılar sağladığını söylemek 

mümkündür. Bu bağlamada çalışmanın birinci bölümünde Büyük Veri kavramı 

üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Büyük Veri’nin muhasebe alanında 

kullanımına ilişkin bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise işletmelerde Büyük Veri 

kavramının bilinilirliği, muhasebe uygulamalarına ilişkin kullanım düzeyleri ve 

işletmelerin eğilimleri demografik özelliklerine göre tespit edilmiştir.  

2. BÜYÜK VERİ (BİG DATA) 

Büyük veri (Big Data) kavramından ilk olarak Michael Cox ve David Ellsworth, 

1997 yılında düzenlenen 8. IEEE Görüntüleme Konferansı’nda (Proseedings of the 

8th Conference on Visualization) bahsetmiştir. Ayrıca kavrama ilişkin tanımlamada 

ilk olarak “Application-Controlled Demand Paging for Out-of-core Visualization” 

adlı makalede yapılmıştır (Aktan, 2018: 3). Daha sonra Büyük Veri ile ilgili  Francis 

X. Diabold tarafından “Big Data Dynamic Factor Models for Macroeconomic 
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Measurement and Forecasting” bildiri yapılmış ve 2012 yılında World Economic 

Forum Davos toplantılarında “Büyük Veri Büyük Etki” (Big Data Big Impact) adlı 

yayınlanan rapor ile Büyük Veri ile ilgili çalışmaların sayısı artmaya başlamıştır 

(Gürsakal, 2014: 19-20).  

Teknolojik gelişim ile birlikte tüm dünya genelinde artan veri girişi sadece miktar 

olarak değil aynı zamanda verinin çeşitliliğinin ve üretim hızının da artmasına neden 

olmaktadır (Özdoğan, 2017: 80). Büyük Veri kullanımının artması birçok sektörde 

değişimin meydana gelmesine ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Davenport, 2014: 13). 

Verilerin tümünün işlem, vaka ve sayısal olarak kaydedilmesi çok fazla veri ve 

içerik oluşmasına neden olmaktadır. Bu veriler tedarik zincirleri, tüketici hareketleri, 

finansal pazarlar, kamusal alan, internet dünyası ve daha birçok alanda açığa çıkan 

bilginin üretilmesi ile ortaya çıkmaktadır (Aksu, 2013: 56). Büyük veri alanı son 

büyük bir hacme sahip olan ve sürekli olarak da genişleyen bir sistemdir. Bir bilginin 

büyük veri sistemine eklenebilmesi ve daha sonraki süreçte kullanılması için bilginin 

dijitalleştirilmiş olması gerekir. Dijitalleşmiş bütün bilgiler bu sistemin kapsamı 

içinde yer alır. Bundan dolayı sisteme girilen bilgiler büyük veri sisteminin bir 

bileşeni haline gelmektedir (Görçün, 2017: 168). 

Büyük Veri kavramının literatürde tam ve net bir tanımı olmamakla birlikte, 

Davenport büyük veriyi şu şekilde tanımlamıştır, “tek bir sunucuya sığmayacak 

ölçüde büyük, satır-sütün yapılı veri tabanlarına uyabilecek ölçüde 

yapılandırılmamış veya statik bir veri ambarına sığmayacak şekilde sürekli akan 

veriler” (Davenport, 2014: 7). Büyük Veri’nin başka bir tanımı ise “geleneksel 

olarak bildiğimiz ilişkisel veri tabanlarında, sahip olduğumuz veriyi saklamanın ve 

işlenmenin maliyetli olacağı durumlar için geliştirilmiş bir teknolojidir” şeklinde 

yapılmıştır (Özdoğan, 2017: 80). 

2.1. Büyük Veri Türleri 

Büyük Veri’nin oluşmasına neden olan veri türlerinin teknolojik açıdan 

sınıflandırılmasında aşağıdaki üç başlıktan bahsedilmektedir.  
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• Yapısal Veri (structured data) : Yapılandırılmış veriler özellikle bilgi tabanlarında 

bulunur ve burada işlenir. Burada işlenen veriler farklı şekillerde ve modellerde 

bulunabilirler (Turan, 2017: 119). Yapısal veri, verinin girdi olarak alınması, 

biçimlenmesi, gizlenmesi, istintak edilmesi ve görselleştirilmesi basit olan bütün 

veri türlerini ifade eder. Genel olarak aynı tanımlanmış türde ve aynı tanımlanmış 

boyutta sunulmakta, birbiri ile ilişkili veri tabanlarında veya tablolarda 

yönetilebilmektedir (Aktan, 2018: 3) 

• Yarı yapısal veri (semi-structured data) : Yarı yapılandırılmış veriler, işaretlerle ya 

da etiketlerle verideki farklı alanları aşama sırasına göre tanımlamaktadır (Aktan, 

2018: 3). Yarı yapısal veride birbirine benzeyen çokluklar birbiriyle gruplanır ve 

benzer çoklukların sıralanışı farklı olabilmektedir (Gürsakal, 2014: 55). 

• Yapısal olmayan veri (unstructured data) : Yapılandırılmamış veriler ise, 

başlangıçta tanımlanmış verilerden farklıdırlar. Bu tür veriler daha önceden tanımlı 

bir şekilde örgütlenmemiş verilerdir. Örnek olarak veriler video, ses, resim, metin 

gibi dosyalardan oluşmaktadır ( Turan, 2017: 120). 

2.2. Büyük Veri Bileşenleri 

Literatürde büyük veri genel olarak 3V olarak adlandırılan bileşenler, son 

dönemlerde ilave edilenlerle birlikte 5V olarak belirtilmektedir. Bu bileşenler hacim, 

hız, çeşitlilik, doğruluk ve verinin değeri olarak beş grupta incelenmektedir (Aslan 

ve Özerhan, 2017: 865-866). 

a) Hacim (Volume): Teknolojik ilerleme ile birlikte geçmişteki veri sayıların 

değişime uğraması ve modasının geçmesi söz konusu olmaktadır. Kullanılan 

veri bütünü daha önce kullanılan veriden daha fazla ise Büyük Veri olarak 

ifade edilmektedir (Cackett, 2013)  

b) Hız (Velocity): Gerçek zamanlı verileri işlemek işletmelere rekabette 

üstünlük sağlayacaktır. Veri tabanlı çalışmalarda verilerin hacimsel genişliği 

ile ilgilenmek yerine verilerin hızla işlenmesi, bilgilerin çoğaltılması ve 

anlamlandırma hızı çok daha önemli bir yere sahiptir. İşletmeler, özellikle 
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hızlı bir şekilde geleceği tahmin edebilecekleri için büyük avantaj 

sağlayacaklardır ve hız kritik bir öneme sahip olacaktır (Altunışık, 2015: 54) 

c) Çeşitlilik (Variety): Büyük Veri, büyük bir alanda farklı çeşit ve boyutta 

üretilebilmektedir. Karışık veri türleri arasında belli bir dizi veya kural 

yoktur (Aktan, 2018: 4) Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta 

yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış üç verinin 

birbirleri ile yer değiştirme olanağının olması ve yalnızca yüzde 20’lik 

bölümünün yapılandırılmış olmasıdır (Yılmaz vd., 2017: 89). 

d) Doğruluk (Veracity): Bilgi yoğunluğunun içerisinde veri akımı esnasında 

emniyetli olması da başka bir bileşendir. Akım sırasında, gerçek katmandan, 

olması gereken güvenlik düzeyinde izlenmesi, doğru şahıslar tarafından 

gözükebilir ya da gizli olması gerekebilir (Demirtaş ve Argan, 2015: 8). 

e) Verinin Değeri (Value): Değer beşinci V olarak görülmektedir. Bir veri ile 

ilgili olarak güvenilirliğinin, değişim hızı ve çeşitliliğinin, verinin ne kadar 

büyük olduğunun tespiti ile değerinden bahsedilmektedir (Seker, 2015: 10-

11). İşletmeler ile kurum ve kuruluşlar için en önemli bileşen değer yaratma 

bileşeni olarak görülebilmektedir. Değer, neredeyse bütün kurumun 

amaçlarının içerisinde yer alabilir (Turan, 2017: 121). 

2.3. Büyük Verinin Avantajları 

Firmaların teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve bunları fırsata dönüştürmeleri 

gerekmektedir. Geleneksel üretim ve hizmet sistemlerinden dijital üretim ve hizmet 

sistemine geçişte büyük avantajlar bu sayede yakalanabilecektir (Kabaklarlı, 2016: 

45). 

Büyük Veri uygulamalarının kullanımı firmalar ve endüstriler için stratejik olarak 

üstünlük sağlamada önemli bir yere sahiptir. İlk olarak firmalar rekabet içinde 

olduğu pazara ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu bilgiye detaylı ve hızlı bir şekilde 

erişebilecek ve ilgili analizler hemen yapabilecektir. Bu sayede işletme karar alma 

sürecini de hemen gerçekleştirebilecektir. Ayrıca geleceğe ilişkin olarak müşterilerin 

eğilimleri hakkında tahminlerde bulunulabilmekte ve bu bilgilere göre gelecekte 

talep edilecek ürünler hakkında önceden bilgi sahibi olunabilecektir. Bununla 
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birlikte büyük veri sadece endüstriyel firmalar tarafından değil bireysel kullanıcılar 

tarafından da bilgi amaçlı kullanılabilmektedir (Görçün, 2017: 169-170). 

İşletmeler tarafından Büyük Veri uygulamalarının tümüyle kullanımın 

sağlanması zor olmakla birlikte burada önemli olan husus Büyük Veri’ye kayıtsız 

kalmamaktır. Büyük Veri ile birçok yeni teknoloji sayesinde maliyetlerde etkili 

düşüşler, hesap işlemlerinde ciddi zaman tasarrufları sağlanmaktadır. Ayrıca veri 

girişine dayalı yeni ürün ve hizmet geliştirilmesinde mümkün olmaktadır 

(Davenport, 2014: 65-73). 

Eğer büyük veri doğru kullanılır ve uygulanırsa, toplumun her kesiminin fayda 

sağlaması mümkün olacak, ilgili veri girişinden yararlanan organizasyonlar analitik 

yeteneklerini daha çok artırarak büyük avantajlar elde edecektir (Aksu, 2013: 58). 

3. MUHASEBE ALANINDA BÜYÜK VERİ KULLANIMI 

Muhasebe mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş bir şekilde 

kayıt altına almaktadır. Bu kayıtlar gelişen teknoloji ile birlikte dijital hale gelmiştir. 

Teknoloji alanındaki gelişmeler finans ve muhasebe uygulamalarının değişmesine 

neden olmaktadır (Warren vd. 2015: 397). Teknolojik değişim ve beraberinde gelen 

Büyük Veri uygulamalarının kullanımı ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, varlık 

ve kaynakların izlenmesi, iç denetim etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması, 

satışların takip edilmesi gibi tüm aşamalarda raporlama ve diğer süreçlere ilişkin 

önemli ölçüde fayda sağlanmıştır (Yılmaz vd., 2017: 95). 

Büyük veri, muhasebe meslek mensuplarına finansal olmayan verilerden 

faydalanmaları için bir olanak sunmaktadır. Eğer işletmeler çeşitli ve çok miktarda 

büyük verilerini depolayabilecek olurlarsa, muhasebe meslek mensupları daha fazla 

bilgiye ulaşarak işletmeler için finansal bilgi aktarımını daha rahat ve detaylı 

yapabilecektir. Bununla birlikte Büyük Veri kullanımı ile firmalar tüketicilerin talep 

ve memnuniyetlerini eş zamanlı olarak toplama imkanı elde edebilirse, 

muhasebeciler de geleceği tahmin etmek için sadece geçmişteki verilere sabit 

kalmayacaklardır (Ciğer vd., 2017: 222). 
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Büyük Veri teknolojisinin işletmeler tarafından hazırlanan finansal tablo ve 

raporların oluşturulması aşamasında kullanılması tam anlamıyla gerçek zamanlı 

finansal verilerin olduğu raporların piyasaya bilgi amaçlı sunulmasına imkân 

sağlayacaktır (Ke ve Shi 2014: 80-81). 

Büyük Veri uygulamalarının, işletmelerin maliyet ve yönetim muhasebesi 

açısından ürettiği finansal bilgilerin oluşturulmasında ve buna bağlı olarak 

yönetimin aldığı kararlara doğrudan etkisi olmaktadır. İşletme maliyet bilgileri, 

verimliliğine ve karlılığına ilişkin finansal bilgiler gibi stratejik önem taşıyan şirket 

bilgilerinin Büyük Veri yardımıyla Yönetim Kontrol Sistemleri tarafından 

sağlandığı söylenebilir. Ayrıca Büyük Veri kullanımı, maliyetlerle ilgili verilerin 

hızlı bir şekilde elde edilmesi ve yapılan müdahalelerle maliyetlerin  düşürülmesini 

sağlanabilmektedir (Yılmaz vd., 2017: 95). 

Büyük Veri sadece muhasebe ve finans alanında değil aynı zamanda denetim 

alanında da bazı değişikliklere neden olmuştur. Teknolojik gelişmeler denetçilerin 

milyonlarca veriyi aynı zamanda gözlemlemelerini, müşteri işlemlerini analiz 

etmelerini ve oluşabilecek riskleri önceden tespit etmelerini sağlamaktadır (Ciğer 

vd., 2017: 223). Finansal raporlamadaki güvenilirlik, ilgili mevzuat ve yasalara 

uygunluk, işletmelerin tam zamanında veriye ulaşabilmesine ve gerçek verilere 

dayanarak etkinliklerini devam ettirebilmesine olanak tanımaktadır. Böylece 

yönetimin geleceğe yönelik olarak alacağı karalarda, denetimin etkinliği ile 

sürekliliği sağlanmış olacaktır (Yılmaz vd., 2017: 98). 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

4.1.Ölçüm Aracı 

Araştırmada ilk olarak Big Data (Büyük Veri) kavramı ile ilgili araştırma 

yapılmış ve işletmelerde Big Data uygulamaları ile ilgili mevcut durum hakkında 

bilgi toplamaya çalışılmıştır. İlgili araştırma ve tespitlerden sonra Büyük Veri 

kullanım düzeyleri, bilinilirliği ve katılıcıların Büyük Veri uygulamalarına ait 

eğilimlerini değerlendirmeye yönelik olarak ölçek ve anket soruları hazırlanmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucu anket 3 bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde 



 
 

782 
 

katılımcıların demografik özelliklerine ve Büyük Veri kullanım seviyelerine ilişkin 

toplam 12 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Büyük Veri ve muhasebe 

uygulamaları ile ilgili katılımcıların düşüncelerini ölçmeye yönelik hazırlanan 14 

soru (ifade) bulunmaktadır. Katılımcıların Büyük Veri uygulamalarına ilişkin algı 

ve eğilimlerinin belirlenmesine yönelik oluşturulan ifadeler toplam dereceleme 

ölçeği (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) ile demografik 

özelliklerinin ve Büyük Veri uygulamaları algısının tespitine yönelik ifadelerin bir 

kısmı açık uçlu bir kısmı kapalı uçlu olarak sorulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise 

katılımcıların Büyük Veri uygulamalarına yönelik önerilerini görüşlerini almaya 

yönelik açık uçlu sorulmuş bir soru bulunmaktadır. 

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Bu çalışmanın evrenini Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini 

sürdüren işletmelerde çalışan birim sorumluları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına 

ulaşılmasının mümkün olmaması nedeniyle, örneklem alma yoluna gidilmiş, 

tesadüfî olmayan yöntemlerden kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında 138 işletmeden alınan anket sonuçları değerlendirmeye 

alınmıştır.  

4.3. Verilerin Analizi 

Çalışmaya katılan işletme çalışanlarının vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda 

elde edilen veriler sosyal bilimler için geliştirilmiş olan IBM SPSS 22.0 istatistik 

paket programına girilmiştir. İstatistiksel olarak veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal 

istatistik kapsamında ele alınmıştır.  Çalışmada öncelikle katılımcıların demografik 

özelliklerinin belirlendiği frekans dağılımları yapılmış ve sonrasında verilerin 

güvenilirliği (Cronbach Alpha) test edilmiştir.  Değişkenleri daha geçerli ve güvenli 

bir biçimde belirlemek amacıyla, Büyük Veri algısının belirlendiği görüşlerle ilgili 

ifadelere faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen faktörler ile katılımcıların 

demografik özellikleri, işletme özellikleri ve Büyük Veri uygulamalarına ilişkin 

bilgileri arasındaki farklılıkları belirlemeye yönelik t testi ve tek yönlü varyans 

analizleri gerçekleştirilmiştir.  
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4.4. Bulgular 

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine Tablo 4.1.’de, işletmelere ait 

bilgilere Tablo 4.2. ve katılımcıların Büyük Veri uygulamalarına ilişkin düşünceleri 

ise Tablo 4.3. de verilmiştir.   

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet N % Yaş N % 

Kadın  51 37 0 – 30 51 37 

Erkek  87 63 31 – 41 52 38 

   41 ve Üzeri 35 25 

Toplam 138 100 Toplam 138 100 

Mezuniyet Derecesi N % Tecrübe N % 

Lise 39 28 1 - 7 54 40 

Lisans 83 60 8 – 14 38 27 

Yüksek Lisans-Doktora 16 12 15 ve Üzeri 46 33 

Toplam 138 100 Toplam 138 100 

Çalışılan Birim N %    

Muhasebe Finans 67 49    

İnsan Kaynakları 17 12    

Satış Pazarlama 13 10    

Bilgi İşlem 8 5    

Üretim 11 8    
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Satın Alma 1 1    

Ar-Ge 21 15    

Toplam 138 100    

Tablo 1, çalışmaya katılan katılımcıların çoğunluğunun (%87) erkeklerden 

oluştuğunu göstermektedir. Katılımcıların %75’i 41 yaşına kadar olan çalışanlardan 

oluşmaktadır. Çalışanların mezuniyet derecelerine bakıldığında en yüksek oranın 

(%60) ile lisans mezunlarından oluştuğu görülmektedir. Meslek tecrübe açısından 

değerlendirme yapıldığında ise en fazla oran (%54) ile 1-7 yıl arası çalışan 

personellerden oluşmaktadır. Ayrıca işletmelerde çalışan katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunu muhasebe-finans çalışanları oluşturmuştur. Katılımcıların demografik 

özellikleri değerlendirildiğinde çoğunluğun mesleğe yeni başlayan ve genç 

sayılabilecek personellerden oluştuğunu söylemek mümkün olacaktır. Ayrıca 

çalışmanın konusunun muhasebe uygulamalarında Büyük Veri uygulamalarının 

bilinilirliği olması açısından, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun muhasebe-

finans çalışanlarından oluşması bulunan sonuçların önemini artırmaktadır.     

Tablo 2. Araştırmaya Konu Olan İşletmelerin Özellikleri 

Şirket Türü N % İşletme Ömür N % 

Anonim  66 48 1 - 7 41 29 

Limited 56 40 8 – 14 30 21 

Şahıs 16 12 15 ve Üzeri 67 50 

Toplam 138 100 Toplam 138 100 

İşletme personel Sayısı N % Sektör Türü N % 

1 – 10 31 22 Tarım 29 21 

11 – 100 63 46 İmalat 34 24 
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101 ve Üzeri 44 32 Elektrik 9 7 

   İnşaat 9 7 

   Toptan, Perakende, Hizmet 53 38 

   Ulaştırma Haberleşme 4 3 

Toplam 138 100 Toplam 138 100 

Personelin çalıştığı işletmelere ait özellikler Tablo 2’ de verilmiştir. %66 ile en 

çok anonim şirketler, %53 ile toptan, perakende, otel, lokanta ve hizmet işletmeleri 

en çok katılımın olduğu işletmelerdir. İşletmelerin büyük bir çoğunluğunu 15 ve 

daha fazla (%67) yıldır faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Personel sayısı 

açısından en fazla çalışanı olan işletmeleri 11 ve 100 çalışanı olan işletmeler 

oluşturmaktadır. İşletmelere ait bilgiler değerlendirildiğinde; çalışmaya katılan 

işletmelerin hem personel sayıları hem de şirket türleri açısından değerlendirilmesi 

durumunda büyük işletmeler olduğunu söylemek mümkün olabilecektir. Ayrıca 

faaliyet süreleri açısından, en büyük oranın 15 yıldan fazla olan işletmelere ait olması 

yeni kurulan işletmeler olmadığını da göstermektedir. Bu durum Büyük Veri 

uygulamalarının geçmişinin 20 yıl öncesine dayanması açısından çalışmanın 

bulgularının değerlendirilmesi aşamasında belirleyici olabilecektir.           

Tablo 3. Büyük Veri (Big Data) Bilinilirlik 

Big Data Duyma N % Big Data Kullanma N % 

Evet 27 20 Evet 5 4 

Hayır 111 80 Hayır 133 96 

Toplam 138 100 Toplam 138 100 

Big Data Eğitim N %    

Hayır 138 100    
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Toplam 138 100    

 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların %80’inin Büyük Veri uygulamalarını 

duymadığı, %96’sının ise ilgili uygulamaları hiç kullanmadığı görülmektedir. 

Ayrıca katılımcıların tamamı, işletmelerinde Büyük Veri uygulamaları çerçevesinde 

daha önce bir eğitim almadığını ifade etmişlerdir. Tabloya ait sonuçlar 

değerlendirildiğinde katılımcıların Büyük Veri ve buna bağlı muhasebe 

uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaşılabilir.  

Tablo 4. Büyük Veri (Big Data) Kullanım Algısına Yönelik İfadelere Ait 
Tanımlayıcı İstatistikler  

İfade N Ort* S.S. Vr. 

Gereklilik 138 3,23 1,096 1,201 

Bulut bilişim 138 3,31 1,009 1,019 

İnsan kaynağı 138 2,88 1,153 1,330 

Destek 138 2,92 1,133 1,286 

Strateji 138 2,63 1,207 1,459 

Finans kaynağı 138 2,77 1,208 1,460 

Teknoloji 138 2,89 1,173 1,376 

Yeterli 138 2,92 1,067 1,140 

Rekabet 138 2,97 1,017 1,036 

Uzman 138 3,10 1,188 1,411 

Stajyer 138 3,10 1,135 1,289 

Personel 138 3,29 1,116 1,247 

Üniversite 138 3,52 1,121 1,258 

İstek 138 3,96 1,186 1,407 

*1= Kesinlikle Katılmıyorum …….. 5= Kesinlikle Katılıyorum          Cronbach Alpha: .915 

Katılımcıların Büyük Veri ve muhasebe uygulamalarına yönelik algılarını tespit 

etmek için ifadelerin ortalama değerleri incelenmiş ve sonuçlar Tablo 4’de 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde en yüksek üç ortalamanın, “İstek: Büyük Veri 
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konusunda daha çok bilgi sahibi olmak isterim”, “Üniversite: Büyük Veri konusunda 

işletme ile üniversite ortak proje yürütmelidir”, “Bulut bilişim: muhasebe 

uygulamalarında Büyük Veri ve Bulut Bilişim birlikte kullanılmadır” ifadelerine ait 

olduğu görülmektedir. En düşük ortalamalar ise, “Strateji: Büyük Veri konusunda 

işletmenin açık ve net bir stratejisi vardır”, “Finans kaynağı: işletme Büyük Veri için 

yeterince finans kaynağı ayırmaktadır”, “İnsan kaynağı: İşletme Büyük Veri 

muhasebe uygulamaları için insan kaynağına sahiptir” ifadelerine aittir. Ölçeğin 

güvenilirliği Cronbach Alpha (,915) değeri ile sağlanmıştır. Katılımcıların genel 

ortalamaları değerlendirildiğinde Büyük Veri uygulamalarına karşı olumsuz bir 

bakış açısına sahip olmadıkları ancak yeterince hazır olmadıkları görüşü ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca katılımcıların, işletmelerin Büyük Veri uygulamalarına hazır 

olmadığı görüşüne hakim oldukları söylenebilir.    

Tablo 5. Katılımcıların Büyük Veri (Big Data) Algılarını Etkileyen Faktör 
Boyutları

Boyutlar 

Fa
kt

ör
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ük
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rt
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Faktör 1:  İşletme Açısından Boyutu  2.85 35.81 4.65 .894 

İşletmenin açık ve net bir strateji vardır .878     

İşletme yeterin finansal kaynak ayırmaktadır .822     

İşletmenin yeterince teknolojik alt yapısı 
b l kt d

.766     

İşletmenin sektöründe Big Data uygulamaları 
lidi

.724     

İşletme yönetimi Big Data uygulamalarına destek 
i

.700     

İşletme Big Data uygulamalarında rekabetçidir .685     

Faktör 2: İnsan Kaynakları Açısından Boyut  3.27 26.41 3.43 .828 

Big data uygulamaları için insan kaynağı 
lidi

.679     

Big data uygulamaları için personel alımı 
l bili

.773     

Big Data hakkında daha çok bilgi almak isterim .751     

Muhasebe uygulamalarında bulut bilişimde 
k ll l d

.702     
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Big data muhasebe uygulamaları için stajyer 
l bili

.697     

Big data muhasebe uygulamaları için uzman 
l bili

.614     

KMO = 0,904; Bartlett Sphericity Test = 989,681 (p< 0,01) 

Gerçekleştirilen factor analizi sonucunda, toplam varyansın %62,22’sini 

açıklayan ve özdeğeri 1’in üstünde olan iki boyut elde edilmiştir. Bu faktörler Büyük 

Veri uygulamaları ekseninde “işletmeler açısından boyutu” ve “insan kaynakları 

açısından boyutu” olarak isimlendirilmiştir. Her bir faktörün güvenilirliği elde edilen 

Cronbach Alfa Katsayısı değerleri ile sağlanmıştır. Elde edilen boyutların ortalama 

değerlerine bakıldığında; insan kaynakları açısından boyutunun daha yüksek bir 

değere sahip olduğu görülmektedir. Birinci faktör toplam varyansın %35,81’ini 

açıklamakta olup, altı ifadeden oluşturulmuştur. İlgili faktör boyutunda en fazla yük 

“işletmenin net bir stratejisi vardır” ifadesine aittir.  İkinci faktör toplam varyansın 

26,41’ini açıklamakta olup altı ifadeden oluşmuştur. Boyutun en yüksek oranlı yükü 

“big data uygulamaları için personel alımı yapılabilir” ifadesine aittir. Ölçekte yer 

alan iki ifade eş kökenliği 0,5’in altında kaldığı için faktör analizinden çıkarılmıştır. 

Çalışmanın bundan sonraki aşamasında katılımcıların demografik özellikleri ile elde 

edilen faktör boyutları arasındaki farklılıkları tespit etmek için T Testi ve Tek Yönlü 

Varyans analizlerinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. İnsan Kaynakları Boyutuna Yönelik Tutumların Büyük Veri 

Kullanımına İlişkin Farklılığı 
Faktörler Kullananlar Kullanmayanlar   
 Ort. S.S Ort. S.S t p 
İşletme Açısından 3,63 ,945 2,82 ,908 1,953 ,053 
İK Açısından 4,20 ,545 3,24 ,821 2,580 ,011* 
*p<0,01       

Tabloda da görüldüğü gibi İnsan Kaynakları Boyutu algısında 

işletmelerin Büyük Veri kullanım durumunda anlamlı farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Büyük Veri uygulamalarını kullanıyorum diyenlerin algısı (4,20), 

kullanmıyorum (3,24) diyenlere göre daha yüksektir. Diğer demografik 

değişkenlerle faktör boyutları karşılaştırılmış ancak hiçbirinde anlamlı 

farklılık tespit edilememiştir.  
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Büyük Veri (Big Data) kamu kurumları, işletmeler, ülkeler kısacası tüm 

organizasyonların faydalanması gereken bir olgudur. Teknolojik ilerleme ile birlikte 

işletmeler faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çeşitli ve büyük miktarlarda ki bilgiyi 

işleme ve kullanma fırsatlarını elde etmişlerdir. Büyük Veri kullanımı çalışma 

hayatındaki her evreyi farklı kılmayı sağlamıştır. Sadece işletmelerin değişimi ve 

dönüşümü değil bireylerin dahi bakış açısını değiştirecek bir etki alanı oluşmuştur. 

Büyük Verinin tüm sektörlerin değişimine bazı meslek gruplarının dönüşmesine 

bazılarının ise yok olmasına neden olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada Büyük 

Veri kavramı tanımlanmış, işletmelerde bilinilirlik düzeyleri tespit edilmeye 

çalışılmış,  uygulama alanları hakkında bilgi verilmiş ve muhasebe alanında 

kullanımına ilişkin saptamalar yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları genel 

olarak değerlendirildiğinde Büyük Veri’nin işletmeler tarafından henüz bilinilirlik 

düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İşletmelerde Büyük Veri 

uygulamalarına yönelik eğitim programları düzenlenmemekte, ilgili uygulamaları 

gerçekleştirecek personel ise bulunmadığı ifade edilmektedir. Ancak Büyük veri 

uygulamalarına ilişkin eğitim alma isteği ve eğilimlerin olumlu yapıda olduğu 

görülmüştür. Çalışmanın bulgularının değerlendirilmesi sonucunda Büyük Veri 

uygulamalarının öğretilmesi ve geliştirilmesi amacına yönelik olarak özellikle 

üniversitelerle ortak yürütülecek projeler yapılması, çeşitli eğitim öğretim 

programları düzenlemesi, işletmelerde hizmet içi eğitimler verilmesi gibi faaliyetler 

yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda özellikle işletmelere 

devlet destekli teşvikler verilebileceği, insan kaynağı yetiştirmeye yönelik faaliyetler 

düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.      
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Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 
Gereklilik ve Türkiye Değerlendirmesi  

Engin ÖZTORNACI1 
Özet 

Günümüzde sürdürülebilir ekonomik büyüme için doğal kaynakların daha etkin kullanımı 
giderek önem kazanmaktadır. Çevresel risklerin artması ve ekolojik tahribatın sonucu olarak 
iklim değişikliği ve küresel ısınma, yenilenebilir kaynakların kullanımını zaruri hale 
getirmektedir. Yeşil Ekonomi, dünya çapında tüm ekonomik işlemlerin çevresel duyarlılık ile 
yeniden tasarlanması ve buna yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde politikalar üretilmesini 
temsil eden bir kavramdır. Bu çalışmada yeşil ekonomi ve yenilenebilir kaynaklar 
bakımından genel bir değerlendirme yapılmıştır. Türkiye’nin küresel enerji jeopolitiğindeki 
konumu ve sürdürülebilir büyüme için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş stratejileri ele 
alınmıştır. Bütünleşik kaynak planlaması ve uygulanan politikalar irdelenerek genel bir 
politika önerisi çerçevesi ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler— Yeşil Ekonomi, Yenilenebilir Kaynaklar, Enerji 

JEL Sınflama Kodları: Q40, Q48, Q58 
 

Requirements and Assessment of Turkey in terms of Green 
Economy and the Renewable Energy Sources 

Abstract 
Today, more effective using natural resources more effectively is gaining importance for 

sustainable economic growth. As a result of increasing environmental risks and ecological 
destruction, Climate change and global warming make the use of renewable resources 
essential. The Green Economy is a concept representing the worldwide redesign of all 
economic transactions with environmental sensitivity and the production of policies at 
national and international level.In this study, a general evaluation was made in terms of 
green economy and renewable resources. Turkey's geopolitical position in the global energy 
and transition to renewable energy sources for sustainable growth strategy is discussed. 
Integrated resource planning and applied policies are examined and a general policy 
proposal framework is put forward. 

Keywords— Green Economy, Renewable Sources, Energy 

JEL Classification Codes: Q40, Q48, Q58 
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1. GİRİŞ 

Toplumlar, tarihsel süreçte her dönemde enerjiye ihtiyaç duymuş, bu sebeple 

yerleşimlerini bile enerji kaynakları çevresinde konumlandırmışlardır. Ancak, 

çağımızda kullanılan sunulan enerji kaynakları, hem bilinçsiz kullanım hem de hızla 

artan dünya nüfusu nedeniyle talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan, 

yenilenebilir enerji kaynakları dünya çapında ilgi çeken konuların başında 

gelmektedir. Geleneksel kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara doğru yönelim,  

çevresel etki açısından tercih edilmekte ayrıca ülkelerin ekonomik açıdan 

sürdürülebilir büyümelerine olanak sağlamaktadır (Şentürk, 2018). 

Çevrenin kendini yenileyebilme kapasitesinin üzerinde kirlenmesi pahasına 

gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmadığı yönünde 

pek çok çalışma yapılmıştır. Ayrıca, yaşanılan ekonomik ve ekolojik krizler mevcut 

ekonomik düzenin sürdürülemez olduğunu göstermiştir. Bu sebeplerle yeşil 

ekonomi kavramı uluslararası platformlarda giderek artan bir ilgi konusu olmaktadır. 

Ülkeler, çeşitli göstergelerle var olan büyüme eğilimlerinin dünyaya nasıl bir 

çevresel zarar verdiğini ölçümlemeye çalışmaktadırlar (Okumuş, 2013). 

Elbette enerji, sadece endüstriyelleşmenin ve buna bağlı olarak ekonominin değil 

aynı zamanda sosyal hayatın da temel gerekliliklerinden biridir. Ülkelerin 

gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli kıstaslardan biri olarak enerji tüketim 

miktarları ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla ülkelerin ve toplamında yeryüzünün 

toplam enerji tüketimi günden güne artmaktadır. Bu durum doğal hayatı ve çevresel 

koşulları, hava, su, toprak gibi en yaşamsal gereklilikleri, kirletmekte ve bu kirliliği 

sürekli olarak arttırmaktadır. Günden güne nesli tükenen canlı türlerinin sayısı 

yükselmektedir. Var olan medeniyet seviyesini devam ettirme arzusuyla insanlığın 

enerji tüketimini azaltmayacağı aksine yükselteceği görülmektedir. Bu kapsamda 

toplumların temel girdi olan enerjinin temini ve sürdürülebilirliğinin sağlanması  ön 

plana çıkmaktadır (Akova, 2008). 

Enerji söz konusu olduğunda enerji arz güvenliği ve enerji korumacılığının 

sağlaması dışında piyasaya müdahale sonucunu doğuran bir diğer neden ise  enerji 
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piyasası başarısızlıklarıdır. Mülkiyet haklarının tanımlanmaması ve dışsallıklar, 

doğal tekeller, aksak rekabet ve zaman ufku ile paternalizm enerji piyasalarındaki 

başarısızlıkların temel sebeplerini oluşturmaktadır. Enerji piyasası, bu 

başarısızlıklardan ötürü toplumun refahını maksimize eden optimal kaynak 

dağılımını gerçekleştirerek, ekonomik etkinliğe ulaşılabilmesini sağlayamadığından, 

devlet farklı enstrümanlarla piyasaya müdahale ederek etkinliği sağlamaya 

çalışmaktadır (Aytaç, 2010). 

  Bacon ve Newton’un, doğal kaynakların insan yararına kullanılmasını öneren 

görüşlerinin çerçevesinde gelişen ekonomik değerler dizisi, 18. ve 20. yüzyıllar 

arasında, çevreyi ve doğayı bir üretim faktörü olarak görmüş ancak doğanın kendini 

yenileme kapasitesini dikkate almamıştır. Alfred Marshall (1842-1924) ve A. Cecil 

Pigou (1877-1959)’nun geliştirdikleri “dışsallıklar” tezi ile çevre varlıklarına bakış 

açısı ekonomik anlamda da değişmeye başlamıştır. (Reyhan, 2014). 

Piyasada dışsallıklar, malların fiyatlarının (marjinal sosyal faydalarının) marjinal 

sosyal maliyete eşit olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Çevre kirlenmesi, 

olumsuz bir dışsallıktır ve kaynak dağılımında etkinsizliğe yol açar, böylece 

toplumsal refahta azalma söz konusu olur. Toplumsal refahın azalmasına sebep olan 

kirlilik, doğanın taşıma kapasitesinin aşıldığı durumlarda meydana gelen ve doğa 

tarafından özümsenemeyen kirliliktir. Her toplum çevre kirliliğinin azaltılması için 

belli bir maliyete katlanmak durumundadır. Bu maliyet, kirliliğin kontrol 

edilebilmesi için katlanılan kontrol maliyetidir. Diğer bir değişle, çevre 

kirlenmesinin toplumsal maliyeti, çevre kirlenmesinin önlemek için üretiminden 

vazgeçilen mal ve hizmetlerin alternatif maliyetidir (Ertürk, 2009). 

Ekonomik sistemin temel girdilerinden bir tanesi olan enerji; elde edilmesi, 

ikincil enerjiye dönüştürülmesi, aktarılması ve tüketimi aşamalarının her birinde 

çevre üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla çeşitli miktarlarda ve tekniklerle her an üretilmekte ve tüketilmekte olan 

enerji, bu üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda ise ekolojik sistemde geri 

dönülmez etkiler ortaya çıkartmaktadır. Nitekim ihtiyaç duyulan enerjinin elde 

edilmesi için enerji kaynaklarının ekosistemden çıkarılıp ekonomik sistemin içerine 
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sokulması, özellikle yenilenemeyen doğal kaynakların sürdürülebilir bir kullanıma 

sahip olunmasını giderek kısıtlamaktadır. Diğer taraftan enerjinin, gerek üretim 

gerekse de kullanım aşamalarında ekonomik sistemden ekolojik sisteme geri dönen 

ve çevre açısından son derece zararlı olan atıklar büyük bir kirlilik problemini de 

beraberinde getirmektedir (Karakaya, 2008). 

Çevre ekonomisi, ekonomik prensipler çerçevesinde çevre kaynaklarının 

incelenmesi ve bu prensiplerin uygulanmasıdır. Ekonominin doğa ile ilişkisini ortaya 

koyabilmek için, araştırmalar sonucu elde edilecek bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır 

(Özbek, 2016). Doğal kaynaklara bakış açısı insan nüfusunun artışı ve bilimsel 

argümanların çeşitlenmesi ile birlikte değişmiştir. Bu değişim doğrultusunda, çevre 

ekonomisi ve ekolojik ekonomi dallarının gelişimi ile birlikte doğal kaynakların 

sürdürülebilirliği söz konusu olmuştur. Doğal kaynakların bol, insan nüfusunun az 

olduğu dönemlerde bile doğal kaynakların kıtlığı söz konusu olmuştur. Bu 

dönemlerden beri kullanılan bir yöntem olan geri dönüşüm modern dünyada da 

kendine bir yer edinmiş ve kurumlaşmıştır (Özbek, 2016). 

Çalışmanın ilk bölümünde Yeşil ekonomi kavramı incelenmiş, ikinci bölümde 

yenilenebilir enerjiye duyulan gerekliliğin sebepleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde 

yenilenebilir enerji politikalarında dünyada ve Türkiye’de mevcut durum ortaya 

konularak değerlendirmeler yapılmıştır. 

2. YEŞİL EKONOMİ KAVRAMI 

Bir ülkenin ekonomisi ve çevresi birbirine çözülmez biçimde bağlıdır. Çevre 

konuları ile ilinti kurmadıkça, bir ekonomiyi en verimli biçimde geliştirme 

girişimleri başarısızlığa mahkûmdur. Buna karşı, ekonomik politikaların çevreye 

etkileri araştırılmadan çevresel kötüleşme çözümü olanaksızlaşır. 1992 BM Çevre 

ve Kalkınma Konferansından beri pek çok ülke, sürdürülebilir kalkınma için 

kapsamlı ulusal planlar hazırlama ve uygulama sürecine girmiştir (Pearce, 1998). 

Yeşil ekonomi kavramı en başta ekonomi ve çevre arasındaki bağlamı 

derinlemesine irdeleyerek çevre üzerinde oluşabilecek tehditleri en aza indirgemeyi 

hatta yok etmeyi, amaçlamaktadır. Her geçen gün artan nüfusla birlikte üretimi 
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arttırarak satış maliyetlerini düşüren ekonomi politikalarının çevreye çok büyük 

zararları olmaktadır. Dolayısıyla artan rekabetle birlikte işletmeler pazardaki 

paylarını zirveye taşıma güdüsüyle hizmetlerini veya ürünlerini arttırarak doğaya 

zarar vererek ekolojik krizi başlatmaktadırlar (Kamber, 2014). 

Literatüre bakıldığında yeşil ekonominin en yaygın tanımı olarak Birleşmiş 

Milletler Çevre Programının (UNEP) yaptığı “gelecek nesilleri önemli çevre 

risklerine ve ekolojik kıtlıklara maruz bırakmadan, uzun vadede insanların refahını 

artıracak mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimiyle ilgili ekonomik 

etkinlikler sistemi” tanımı kullanılmaktadır (UNEP, 2011).Yeşil Ekonomi 

kavramsal olarak sosyal adaleti içeren ve çevreci bireyler ile çevreye duyarlı 

siyasetçilerin talepleriyle toplumsal tabandan başlayan bir düşünsel yaklaşım 

olduğunu ifade etmekte, bu temel farklılıkları sebebiyle de hâkim ekonomik 

paradigmadan farklılaştığını savunmaktadır. (Okumuş, 2013). Ayrıca doğa üzerinde 

oluşacak etkilerin sınırlı bir yaklaşımla hesaplanmasının mümkün olmadığını ve bu 

gibi durumlarda “ihtiyatlılık ilkesinin” (precautionary principle) temel alınması 

gerektiğini ifade eder. Buna göre, eğer bugün alacağımız bir kararın gelecekte ne tür 

sonuçlara varacağını kestiremiyorsak, belirli bir ihtiyat payıyla hareket etmemiz 

gereklidir. Dışsallığı önleyici vergi düzenlemeleri, kanuni düzenlemeler, kota 

ticareti, fayda maliyet analizleri gibi araçlar, baskın iktisadi düşünce temelinde 

belirlenen politikalara fikri ve eylemsel karşı çıkışlarda ister istemez yararlanılan ve 

yararlanılacak olan kaynaklardır (Aşıcı, 2012). 

İçinde bulunduğumuz konjonktürde uluslararası politika gündeminde çok önemli 

bir yere tutan yeşil ekonomi ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi ele almak 

ve değerlendirmek zaruri hale gelmiştir. 

3. YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEREKLİLİK 

Kaynaklar ile nüfus ve sanayileşme arasındaki ilişkilerin yönü kalkınma veya 

yoksulluğun meydana gelmesini sağlamaktadır. Bu yüzden her ülke doğal 

kaynaklarından nasıl yararlanacağına kendi imkânları çerçevesinde karar verir. Bu 

kararı verirken, doğal kaynaklara duyulan ihtiyacın şiddeti, önlemlerin aciliyeti, ülke 
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çapında gereksinim duyulan ihtiyaçlarının karşılanması, elde edilmesi planlanan 

gelir ve sonuçlarının etkinliği, ortaya çıkan sonuçların sürekliliği, ekonomideki 

çeşitli iş kollarını etkileme derecesi ve zaman - maliyet faktörü gibi kıstasları göz 

önünde tutulmaktadır (Özbek, 2016). 

Yenilenebilir enerji  “Tabiatın olağan döngüsü içinde, ertesi gün yeniden ortaya 

çıkabilen enerji kaynağı" olarak tarif edilmektedir (Kum, 2009). 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2011 yılında yayınladığı Yeşil 

Ekonomi raporunda yenilenebilir enerji uygulamalarına önemli bir yer ayırmıştır. 

UNEP birçok ekonomik gelişme ve büyüme stratejisinin doğal kaynakları sömürme 

üzerine kurulduğu, bu anlayışın günümüz insan neslini tehlikeye attığını ayrıca 

gelecek için de çok büyük riskler ve tehditler barındırdığını belirmiştir (UNEP, 

2011). Bu açıdan konuyu tahribatın boyutları açısından ve ortaya çıkardığı sonuçlar 

açısından ele almanın gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel etkilerine bakıldığında fosil kökenli 

enerji kaynakları veya nükleer enerjiye göre çevreye zararlarının çok daha az olduğu 

görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel etkileri hidrolik enerji, 

termik veya nükleer santraller gibi gaz emisyonları, ısınmış su veya radyoaktif 

atıklar gibi çevreye zararları ortaya çıkarmadıkları görülmektedir (Batı, 2013). 

Doğal Kaynak Gereksinimi ve Tahribatın Boyutları 

Gelişen dünya ticareti ile birlikte üretim de artmaktadır. Fakat aynı hızla tüketen 

sınıflar açısından da bu durum üretimi aşan talep doğurmaktadır. Bu nedenle enerji 

üretimi ve tüketimi dengesi arasındaki fark giderek artmaktadır. Bu kaynak 

kısıtlılığına konvansiyonel enerji kaynakları ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. 

Küresel kaynaklar olan petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil kaynakların yoğunlukla 

20. yüzyılda kullanılması, ülkeleri ozon tabakası delinmesi, asit yağmurları, küresel 

ısınma gibi sonuçları ciddi fakat dönüşü zor çevre kirliliği sorunlarıyla ile karşı 

karşıya bırakmıştır (Kumbur & diğerleri, 2005). 

Küresel ısınma esas olarak Dünyamızdaki uzun vadeli ortalama sıcaklığın 

artmasıdır. Günümüz küresel ısınma problemi ise doğal döngülerin dışında ve insan 
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faaliyetleri kaynaklıdır. Isınmanın ilk etkisi dağ ve kutup buzullarının erimesi ve 

bunun sonucu deniz seviyesinin yükselmesidir. İklim değişikliği ise küresel ısınma 

sonucu dünyada mevcut iklim koşullarının değişmesidir. İnsanlar son buzul 

çağından beri mevcut olan iklim sistemlerine adapte olmuştur, mevcut sıcaklıklardan 

daha yüksek bir dünya sıcaklığındaki iklime insanların adapte olması mümkün 

olamayabilir (Kurucu, 2015). 

Gerek ekonomik ve gerekse de insani boyutları açısından iklim değişikliğine dair 

yapılan çalışmalarda ortak olarak, yerküremizde 2 ℃ eşiğinin üzerindeki bir sıcaklık 

artışının insanlığın kalkınma ve ekonomisinde büyük çaplı sıkıntılar doğuracağı, 

ayrıca gerilemelerin geri dönülmez biçimde ortaya çıkacağı vurgulanmaktadır. Hali 

hazırda sürdürülen endüstriyelleşme ve dolayısıyla uygulanan enerji politikalarının 

yeniden değerlendirilmemesi durumunda, kritik seviyelere yaklaşan sıcaklık artışı 

yükselecektir (Kurucu, 2015). 

OECD 2050 Çevre Tahmin Raporuna göre ise atmosfere yayılan ve sera etkisi 

yaratan gazların, ortalama sıcaklıkları 3 ila 6 ℃ arttırması beklenmektedir. 

Açıklanan raporda, bu rakamların uluslararası sözleşmelerle kabul edilen sıcaklık 

artışını 2 ℃ ile sınırlı tutma hedefinden sapmakta olduğuna vurgu yapılmaktadır 

(OECD, 2013). 

8.Ekim.2018’de açıklanan, Hükümetlerarası İklim Paneli’nin (IPCC)  Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 2015’te Paris 

Anlaşması’nın kabul edilmesinin ardından 40 ülkeden 91 yazar ve editöre davetle 

hazırlattığı ve küresel ölçekte 6.000 den fazla bilimsel referansın incelenmesiyle 

oluşturulan “1,5 °C Küresel Isınma; iklim değişikliği tehdidini önlemek ve 

sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılmak için ortaya konan 

küresel çabaların güçlendirilmesi kapsamında, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 °C 

üzerindeki küresel ısınmanın etkilerine ve ilişkili küresel sera gazı emisyon 

patikalarına dair bir IPCC Özel Raporu” küresel iklim değişikliği konusunda 

şimdiye dek yapılan en kapsamlı çalışma olarak öne çıkmaktadır.  
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Bu rapora göre küresel ısınma geri dönülemez noktaya doğru hızla artmakta iken 

Kuzey Avrupa’daki kuraklık ve rekor sıcaklıklardan ABD’deki orman yangınlarına, 

Çin’deki sıcak hava dalgalarından ve kuraklıktan Güney Hindistan’ın geniş 

bölgelerini harap eden olağanüstü derecede güçlü musona kadar aşırı hava olayları, 

etkilerini dünyanın dört bir yanında göstermektedir. Dahası, iklim değişikliğinden 

kaynaklanan zararın risklerinin muazzam olduğunu ve taşma noktalarının (tipping 

points) ve geri döndürülemezliklerin her zamankinden daha da yaklaştığını açıkça 

ortaya koymaktadır. (İklim Haber, 2018) 

Küresel iklim değişikliği, tam küresel ortak malların tüketiminin belli kurallara 

bağlanması ve CO2 salımlarının azaltılması ile önlenmeye çalışılmaktadır (Özbek, 

2016). 

4. YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI VE YEŞİL EKONOMİ 

UYGULAMALARI AÇISINDAN DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Enerji politikası üst çerçevede teknoloji, ekonomi ve enerji perspektifinin 

şekillendirildiği kurumsallaşan bir oluşumdur. Kısa dönemde arz talep yönetimi, 

uzun dönemde ise planlama faaliyetlerini içermektedir. Kaynak kıtlığı ve 

rezervlerinin azalan ivmesi, çevre sorunları ve iklim değişikliği, konularını gelecek 

nesillere nasıl bir dünya bırakılacağı çıkarlarını gözeten, bölgesel ve küresel ölçekte 

enerji politikaları oluşturma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Enerji piyasasında 

enerji arzı ve talebi piyasa dengesini ve dolayısıyla fiyatı belirlemektedir. Enerji 

talebini belirleyen unsurlar; iktisadi büyüme, toplumsal kalkınmışlık düzeyi, sosyal 

yaşam tarzı, enerji fiyatları ve teknolojik ilerleme şeklinde sıralanmaktadır. Enerji 

konusunda arz yönünde ise sahip olunan potansiyel rezervler, üretim maliyetleri, 

sahip olunan kapasite ile yatırım maliyetleri, dönüşüm teknolojilerinin kullanımı, 

ülkeler ve bölgeler arası kurulan siyasal ve ekonomik ilişkilerdir. Bu temel faktörler 

dikkat edilmesi gereken değişkenlerdir (Bayraç, 2009). 

İklim değişikliğini önlemek ve tersine çevirmek üzere CO2 emisyonunun 

düşürülmesi, dünya çapında enerji politikalarının giderek temel başlığı konumuna 

gelmiştir. Son dönemlerde yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji 
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verimliliğindeki olumlu ilerlemeler neticesinde önemli boyutta enerji ve CO2 

tasarrufu sağlanmıştır. (Akçiçek, 2015). 

Dünyada nihai enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerjinin payı giderek 

artmaktadır. Bu durumun temel sebepleri incelendiğinde özellikle petrol ve doğal 

gaz gibi fosil yakıtlara bağımlı ülkelerin, ekonomik büyüme eğilimlerinin enerjiye 

talebin gelecekte de artarak devam edeceği gözlenmektedir. Fakat küresel enerji 

talebinin karşılanmasında hem petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip coğrafyalarda 

yaşanan güvenlik sorunları hem de rezervlerin aranması, üretilmesi ve pazarlanması 

konusunda yaşanan rekabet ve güçlükler ülkeleri yeni yollar aramaya yöneltmiştir. 

Yaşanan teknolojik gelişmelerle tüketim boyutu artmakla beraber yenilenebilir 

kaynaklardan yapılan üretim miktarı da yükselme eğilimindedir. Yenilenebilir 

enerjinin toplam enerji üretiminde payının artmasında hiç kuşkusuz yapılan Ar-Ge 

yatırımlarının büyük etkisi bulunmaktadır.  

Dünyanın en büyük üreticilerinden ve dolayısıyla en büyük enerji talep eden 

ülkelerinden Çin, stratejik çalışmalar noktasında hidroelektrik enerji ve rüzgâr 

enerjisi projeleri geliştirmektedir. 2006 yılında yürütülmeye başlanan “Yenilenebilir 

Enerji Yasası” ve ardından 2007’de oluşturulan “Orta ve Uzun Vadeli Yenilenebilir 

Enerji Kalkınma Planı” yenilenebilir enerji endüstrisi adına dikkate değer önemli 

adımlar olmuştur. Bu planlar neticesinde, gelişim hızlı olabilmesi için finansal 

destekler devreye sokulmuştur. 2020 yılı gibi yakın bir gelecekte Çin için öngörülen 

yenilenebilir enerjiden elektrik üretme oranının yaklaşık olarak toplam elektrik 

enerjisi ihtiyacının %15 ile %20 aralığındaki bir bölümüne denk geleceği 

düşünülmektedir. Bu gelişimin yaşanabilmesi adına 200 milyar dolarlık yatırım 

yapılacağı öngörülmektedir (Sevim). 

Bir başka küresel aktör olan Rus hükümeti de 2009 yılında yayınladığı olan 

“Enerji Stratejisi Raporunda” 2030’a kadar yenilenebilir enerji teknolojilerin 

geliştirilmesinin önemine vurgu yapmıştır. Rusya’nın kapsamlı hedefleri arasında 

yenilenebilir enerji kaynaklarını 2020 yılında % 4,5’a çıkarma ve yenilenebilir enerji 

kaynakları üretimine yönelme eğilimi vardır. Yenilenebilir enerji politikaları 

hedefler, kurulu kapasite, üretim ve yerel kaynaklar pazarın ihtiyaçları 
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doğrultusunda desteklenmektedir. Sonuç olarak 11,586 GWh’lik enerjinin 2020 

yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi hedeflenmektedir. Teşvikler 

ve sübvansiyonlar olmaksızın yenilenebilir enerjinin yüksek sermaye maliyetleri ve 

düşük fiyatlı yerel gaz fiyatlarıyla Rusya’nın enerji piyasası içerisinde rekabet 

edebilmesinin çok zor olacağı düşünülmektedir (Vasileva, Viljainen, Sulamaa, & 

Kuleshov, 2015),  

25 Haziran 2013 tarihinde ABD’nin Başkanı Barack Obama iklim değişikliğine 

neden olan ve halk sağlığını tehdit eden sera gazı ile ulusal ve uluslararası alanda 

mücadelede için ABD iklim eylem planını açıklamıştır. Bu planın önemli adımları 

şu şekilde sıralanmaktadır: 1- ABD karbon salınımının kesilmesi.2- ABD olası iklim 

değişikliğinin etkilerine karşı hazırlanması,3- Uluslararası çabaları çoğaltarak sera 

gazı ile mücadelede bu çabalara öncülük yapmak. Bu planların, politikaların özelliği 

ABD Başkanın gözetimi altında olmasıdır. ABD bu plan kapsamında karbon 

salınımını yoğun şekilde yapan üretim tesislerine standart getirmiş ve kömürle 

çalışan ve yoğun oranda CO2 salınımını durdurmuştur. Temiz enerjinin önünü açarak 

uzun dönemli yatırımların için 8 milyar dolarlık kredi sağlayacağını vaat etmektedir. 

Bu sayede 2020 yılına kadar yenilenebilir enerjiden 10 GW’lık enerjiyi kamusal 

alanlarda, 100 MW’lık federal hükümet tarafından desteklenmiş konutlarda, 3 

GW’nın askeri alanlarda kullanımı hedeflenmektedir. Ayrıca ticari, endüstriyel, 

konutlarda enerjinin en az %20 daha verimli kullanımı hedeflenmektedir 

(Intenational Energy Agency, 2014). 

Dünya üzerinde % 16’ya ulaşan bir tüketim gerçekleştiren Avrupa Birliği, hem 

petrol hem de doğal gazda yüksek oranlarda ithalata dayalı bir yapıya sahiptir. 

AB’nin yerel rezervleri oldukça sınırlıdır (Yılmazer, 2016). AB enerji güvenliğini, 

rekabetçiliğini, sürdürülebilir kalkınmayı arttırmak hedefiyle tek bir Avrasya enerji 

pazarı yapılandırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda “Çoklu Boru 

Hatları Politikası” takip ederek, enerji ithalâtında kaynakları çeşitlendirmeyi 

düşünmektedir (Bayraç, 2009). 

Avrupa yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine büyük önem 

vermektedir. Avrupa Komisyonu’nun 2000 yılında gerçekleştirdiği toplantıda 
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Lizbon Stratejisi kabul edilmiştir. Bu seneyi izleyen 2001 yılında gerçekleştirilen 

Göteborg toplantısı sürdürülebilir kalkınma stratejisi tüm etmenleriyle 

şekillendirilmiştir. Özellikle Lizbon stratejisi çerçevesinde sürdürülebilir enerjiye 

yapılacak yatırımlara ağırlık verilmesi konusu şekillendirilmiştir. Öte yandan 2000 

yılında oluşturulan Yeşil Kitap’ta sürdürülebilir enerjinin önemi çevre ve iklim 

sorunlarıyla savaşma hedefine yer verilmiştir. Yenilenebilir kaynaklarının çevre 

sorunlarıyla mücadelede anahtar rol oynayacağı üzerinde durulmuştur. Bu amaçlar 

doğrultusunda vergi indirimi, mali destekler gibi desteklerin uygulanması gerektiği 

üzerinde durulmuştur. (Yatar, 2007) 

Büyümeye bağlı talebi sağlamada yetersiz kalan ülkeler, enerji taleplerini ithalat 

yoluyla sağlama yoluna gitmek zorunda kalmaktadır. Yerli kaynaklar ile enerji 

ihtiyacını belli oranda sağlayan Türkiye’nin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak 

düzeyde yerli kaynak arzı bulunmamaktadır. Bu nedenle enerjide dışa bağımlılık söz 

konusudur. Enerjide dışa bağımlılığın iktisadi büyümeye olan negatif etkilerine 

bakıldığında ithal içerisinde en büyük kalemi oluşturduğu görülecektir. Bu nedenle 

ekonomik büyüme ile birlikte ülkenin toplam ithalatını artırmaktadır. Bu durum cari 

dengenin sürekli açık vermesi anlamına gelmektedir (Dursun, 2013). 

 

Grafik 2: Türkiye'nin son bir yıllık enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı 

(Enerji Atlası, 2018) 
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Türkiye’deki Yeni Yatırım Teşvik Programı 1 Ocak 2012 tarihinden bu yana 

yürürlüktedir ve dört farklı tür plan sunmaktadır: 1. Genel Yatırım Teşvik Planı, 2. 

Bölgesel Yatırım Teşvik Planı, 3. Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Planı, 4. Stratejik 

Yatırımlar Teşvik Planı. Bu teşvik planları, gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak, 

yenilenebilir enerji tesislerine, Ar-Ge girişimlerine, ekipman geliştirme 

faaliyetlerine ve yenilenebilir enerji santralleri için ekipman üretimlerine 

uygulanabilmektedir (T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2014). 

5. TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNERİLER 

Türkiye gerek coğrafi konumu itibariyle gerekse de jeopolitik olarak tam bir geçiş 

ülkesidir. Hem ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirmek hem de dışa 

bağımlılığını azaltma konusunda ulusal ve uluslararası konjonktürde yaşanan 

değişimlere uyum sağlamak durumundadır. Bu açıdan yaklaşıldığında dünyada 

giderek azalan fosil yakıtlar ve sorun yumağı haline gelen enerji arzının güvenliği 

bir yana hızla artan cari açığın en önemli kalemini teşkil eden enerji ithalatını kontrol 

altına alabilmek önem arz etmektedir. Bunu tesis edebilmek için özellikle son 10 

yılda enerji alanında ciddi yapısal değişikliklere gidilmiş ve enerji piyasasının 

derinliğini ve etkinliğini arttırmaya yönelik bir dizi adım atılmıştır. Ancak özellikle 

bir stratejiye ve ona bağlı planlamaya dayandırılmadan kısa vadeli çözümler içeren 

adımların ülke ekonomisine refah artışından daha çok külfetler yükleyeceği de 

açıktır.  

Öte yandan planlamanın eksikliği sonucu özellikle özel sektör enerji 

yatırımlarına bağlı olarak ciddi bir finansal risk bankacılık sistemi üzerinde birikmiş 

durumdadır. Konuyla ilgili pek çok aktörün yayınladığı çeşitli raporlarda halen 

devam eden birçok yatırımın önümüzdeki dönemde ya iptal edileceği ya da arz 

fazlası sebebiyle düşük kapasiteyle faaliyete geçirilebileceği ifade edilmektedir.  

 Ülkemizin sahip olduğu doğal ve yerel kaynaklara dayalı, iyi planlanmış ve 

koordine edilmiş bir enerji ana planına ihtiyacı olduğu açıktır. Elbette ki konu çok 

kapsamlı ve çok boyutlu olarak ele alınmaya ve tüm taraflarıyla ortak akılla ve ülke 

menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmeye muhtaçtır. Özellikle yatırımların 
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finansmanı ve satın alma garantili sözleşmeler sektörel anlamda baştan 

değerlendirilmeye muhtaç konu başlıklarını oluşturmaktadır.  

Bir başka önemli başlık ise yenilenebilir kaynaklar açısından var olan 

potansiyelin değerlendirilmesidir. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi avantajları 

kullanması ve bu konuda özellikle küçük yatırımcıları kapsayıcı teşvik 

mekanizmaları geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü enerji verimliliği konusunda 

gelişen teknolojilere rağmen ülkemizin karbondioksit ve sera gazı salınımındaki 

oranları gelişmiş ülkelerin aksine giderek yükselmektedir. Bu durum küresel iklim 

değişikliği ile mücadele konusunda da ülkemizi zor duruma düşüren bir yapıdadır. 

Bütünleşik kaynak planlaması ile uygulanan politikaların mali, siyasi, teknik 

etkilerinin ülkemiz gerçekleri ve gelecek stratejileri ile uyumlu bir şekilde 

uygulanabilirliği olan planlarla hayata geçirilmesi, hem ekonomik olarak daha güçlü 

bir Türkiye için hem de bölgesel ve küresel bir güç olabilmek için esas teşkil 

edecektir. 

6. SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için ekonomik kalkınmanın, sosyal 

kalkınmanın ve çevresel kalkınmanın bir arada ve eşgüdümle gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Yeşil ekonomi de hem sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi hem 

de çevreye duyarlı politikalar geliştirebilmeyi içeren ve giderek tüm dünyada önem 

kazanan bir kavramdır. Temel olarak egemen iktisadi görüşe son yıllarda yaşanan 

küresel iklim değişikliği, küresel gıda krizi ve 2008’ de yaşanan finansal kriz gibi 

sorunlardan sonra eleştirel bir bakış açısını içermektedir. 

Enerji kaynaklı sera gazı salınımının kontrol edilebilmesi, fosil kaynaklardan 

enerji üretiminin toplam enerji arzındaki payının düşürülmesi kadar eldeki 

kaynakların daha verimli ve tasarruflu kullanılması ile mümkün olabilmektedir. 

Özellikle günümüzde teknolojik değişimlerin kaynak verimliliğini arttırıcı yönde 

kullanılması ve yenilenebilir enerjinin, enerji talebini karşılamada payının 

arttırılması için gereken yatırımların teşvik edilmesi hem ülkeler açısından hem de 

gezegenimizin yaşanabilir kalabilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. 
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Gelişmekte olan ülkelerde cari açık ekonomik büyümenin ve dolayısıyla 

ekonomik istikrarın önündeki en önemli engellerden biridir. Türkiye açısından cari 

açığı oluşturan kalemlere bakıldığında en büyük payın enerji ithalatı olduğu 

ortadadır. Özellikle güneş ve rüzgar açısından sahip olunan potansiyelin hayata 

geçirilmesi ve uzun dönemli bir plan çerçevesinde sisteme entegre edilmesi Türk 

ekonomisine büyük avantajlar getirecektir. Yenilenebilir kaynaklara yönelimin hem 

cari açığın azaltılarak ekonomik istikrar açısından hem de çevreye duyarlı, 

sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi açısından önemi bulunmaktadır. 

Yapılan pek çok bilimsel çalışmaya ve uluslararası siyasi toplantılarda alınan 

kararlara, yapılan anlaşmalara rağmen gelinen noktada dünyamız hızla kirlenmekte 

ve küresel iklim değişimi geri döndürülemez noktaya doğru ilerlemektedir. Bu 

bağlamda gerçeklerle yüzleşen ve uygulamaya geçirilen doğru, tutarlı ve akılcı 

politikaların tüm yerkürede hayata geçirilmesi zaruridir. 

KAYNAKÇA 

Akçiçek, Ö. (2015). Ekonomik Büyüme ve Yenilenebilir Enerji Tüketimi – Üretimi 

İlişkisi; Türkiye Örneği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi SBE Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. 

Akova, İ. (2008). Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Arlı Yılmaz, S. (2014). Yeşil İşler ve Türkiye'de yenilenebilir Enerji Alanındaki 

Potansiyeli. Ankara: T.C Kalkınma Bakanlığı Yayın No:2887. 

Aşıcı, A. (2012). Sayılarla Dünyada ve Türkiye’de Yeşil Yeni Düzen. Yeşil 

Ekonomi içinde, der. Aşıcı, A. ve Şahin, Ü (s. 206-217). 

Aytaç, D. (2010). Enerji Piyasasında Fiyat Politikaları ve Ekonomik Büyüme 

İlişkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi. 

Batı, O. (2013). Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi. 



 
 

807 
 

Bayraç, H. (2009). Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğal Gaz 

Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 10(1). 

Dursun, B. (2013). Türkiye’de Enerji Sektörü Mevcut Durum ve Gelecek Vizyonu. 

Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yayınları,. 

Enerji Atlası. (2018). http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/ adresinden 

alındı Erişim Tarihi:10.10.2018 

Ertürk, H. (2009). Çevre Bilimleri. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım. 

İklim Haber(2018). https://www.iklimhaber.org/ipcc-ozel-raporu-ve-cop24-

hukumetlerin-iklim-imtihaninda-zorlu-surec/ adresinden alındı Erişim 

Tarihi:09.10.2018 

Intenational Energy Agency. (2014). United States US Climate Action Plan . Energy 

Policy Highlights 1974-2014. 09 26, 2018 tarihinde 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Policy_High

lights_2013.pdf adresinden alındı 

Kamber, Ş. (2014). Kamu Yatırımlarında Yeşil Ekonominin Yeri. İstanbul: Kadir 

Has Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Karakaya, E. (2008). Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü, İklim Değişikliğinin 

Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Kum, H. (2009, Temmuz-Aralık). Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Dünya 

Piyasalarındaki Son Gelişmeler ve Politakalar. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi(33), 209. 

Kumbur, H., & diğerleri. (2005). Türkiye’de Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması. M. Üniversitesi 

(Dü.). içinde Mersin. 



 
 

808 
 

Kurucu, A. A. (2015). Yeşil Enerji: Türkiye'Nin Potansiyelinin ve Uygulamalarının 

Avrupa'dan Örneklerle Karşılaştırılması. Ankara: AnkaraÜniversitesi SBE 

Yayımlanmamış Doktora Tezi. 

OECD. (2013). OECD, 2013. Enviromental Outlook to 2050-OECD. OECD. 

http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-

outlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htm 

adresinden alındı.Erişim Tarihi: 29.09.2018  

Okumuş, İ. (2013). Yeşil Ekonomi Göstergeleri Açısından Türkiye’nin 

Sürdürülebilir Kalkınma Performansı. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi SBE 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Özbek, A. (2016). Yeşil Ekonomi Tarihi Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve 

Sürdürülebilirlik Bağlamında Çevre ve Ekolojik (Yeşil) Ekonomi Tarihi: 1960-

1980. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Pearce, D. (1998). Çevresel Yönden Sürdürülebilir Kalkınmaya Bir Genel Bakış. 

Çevre Ekonomisi ve Politikası içinde, Der: Kafaoğlu, T.B (s. 17-22). 

Reyhan, A. (2014). Çevre Ekonomisi. H. Reyhan, A. Mutlu, H. Doğan, & A. Reyhan 

içinde, Sosyal Çevre Bilimleri (s. 207-222). Ankara: Siyasal Yayınevi. 

Sevim, C. (2018). Çin'in Enerji Politikaları Üzerine Bir Analiz. 

http://diplomatikgozlem.com/_haber/cin-in-enerji-politikalari-uzerine-bir-analiz 

adresinden alındı. Erişim Tarihi: 01.10.2018 

Şentürk, A. (2018). Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Bağlamında Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları: Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Örneği Üzerine Bir 

Değerlendirme. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi. 

T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2014). TÜRKİYE ULUSAL 

YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI. 

http://www.eigm.gov.tr/File/?path=ROOT%2f4%2fDocuments%2fEnerji%20Politi



 
 

809 
 

kas%C4%B1%2fTurkiye_Ulusal_Yenilenebilir_Enerji_Eylem_Plani.pdf 

adresinden alındı 

UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development 

and Poverty Eradication,. BM. 10 01, 2018 tarihinde www.unep.org/greeneconomy. 

adresinden alındı 

UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development 

and Poverty Eradication. Birleşmiş Milletler Çevre Programı. 

Vasileva, E., Viljainen, S., Sulamaa, P., & Kuleshov, D. (2015). RES support in 

Russia: Impact on capacity and electricity market prices. Renewable Energy, 76. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.11.003 

Yatar, Y. (2007). Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Bu Politika Bağlamında Hazar 

Havzası Enerji Kaynaklarının Önemi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE 

Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. 

Yılmazer, Ö. (2016). Enerji Ekonomi Politiğinde Yenilenebilir Enerjinin Değişen 

Rolü ve Türkiye Açısından Önemi. İzmir: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SBE 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.



 
 

810 
 

  



 
 

811 
 

Factors Affecting Innovation in Software Companies 
Burcu Felekoğlu1 , Adil Baykasoğlu2, Behnaz Safati3 

Abstract 
Innovation is essential action for any organization to compete and continue to be 

successful in their market. Since software industry continuously change and improve 
second by second, innovation is even more crucial for this sector. It is no longer enough to 
have knowledge about innovation and its advantages; companies also need to know the 
factors affecting innovation to see the big picture. If companies know factors that foster and 
impede innovation, they would manage their innovation activities more effectively. In this 
work, the aim is to identify factors affecting innovation in software companies through 
applying a systematic research design and interviews with key informants. As a result, 34 
factors are identified and grouped under seven main headings. 
Key Words: Innovation Management, Factors Affecting Innovation, Software Companies 
JEL Classification Codes: O31, O32 

 
Yazılım Şirketlerinde İnovasyonu Etkileyen Faktörler 

Özet 
Günümüz dünyasında inovasyon, herhangi bir organizasyonun içinde bulunduğu pazarda 

rekabet edip hayatta kalabilmesi için uygulaması gereken vazgeçilmez bir kavramdır. 
Yazılım sektörü her geçen saniye gelişip değişen bir sektör olduğu için; inovasyon bu sektör 
için daha da büyük bir önem taşır. Şirketlerin olayları daha büyük bir pencereden 
görebilmeleri için inovasyon ve sağladığı faydaların yanı sıra inovasyonu etkileyen faktörler 
hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Şirketlerin bu faktörler hakkında bilgi 
sahibi olması; onların inovasyon alandaki faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetmesine 
yardımcı olacaktır. Bu çalışma sistematik literatür taraması ve konu hakkında uzman kişiler 
ile yapılan görüşmeler ile inovasyonu etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasını 
amaçlamaktadır.  Çalışma sonucu 34 faktör yedi ana başlık altında gruplanmıştır. 
Anahtar kelimeler: İnovasyon Yönetimi, İnovasyonu Etkileyen Faktörler, Yazılım Şirketleri 
JEL Sınflama Kodları: O31, O32 
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1. INTRODUCTION 

Innovation becomes more and more important for all sectors to have a strategic 

position in rapidly changing world and highly competitive markets (Camio et al., 

2018). With trends such as Internet of Things, Systems of System, Big Data and 

Industry 4.0, there is an increasing demand for software industry due to the capability 

of software (Hinchey et al., 2016). Since innovation strategy of a company has a vital 

role on being sustainable, continuing to be successful and moreover leading the 

market; software companies gradually give importance to their innovation strategies 

(Gary, 2005). Today, it is not sufficient to have only knowledge about innovation 

and its advantages; companies also need to know the factors affecting innovation to 

manage their innovation activities more effectively. 

There are many factors which may foster and impede innovation (Damanpour, 

1992). Innovation capability is not only affected by internal factors as managerial 

encouragement, number of qualified employee and size of the firm; but also there 

are external factors as customer characteristics, market size and locational 

opportunities that affects innovation activities of a company (Genis and Öğüt, 2014). 

Main external and internal factors may be similar for different sectors, but sub-

factors and effects of these factors differ from one to another. As Detienne et al. 

(2001) categorized factors affecting innovation under environmental, structural, 

organizational, organizational process and managerial characteristics, factors can be 

grouped under different categories.  

This paper aims to identify factors affecting innovation in software companies 

and categorize them under main headings. In order to achieving this aim, an 

empirical and qualitative research is conducted in which literature is reviewed 

systematically and interviews are conducted with academicians and practitioners, 

who are experts in their fields. 

2. LITERATURE REVIEW 

Previous research shows that there are many determinants affecting innovation 

(Damanpour, 1992; Amabile, 1988; Kimberly and Evanisco, 1981). These factors 
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vary from paper to paper and categorized under various headings in different 

researches. While Albaladejo and Romijn (2000) categorized them under internal 

and external factors; Souitaris (2003) categorized them under contextual variables, 

strategic variables, external communications, organizational competencies and 

Shukla and Singh (2015) categorized them under ten headings. Even the scope of 

this research is about factors affecting innovation in software companies; literature 

is reviewed extensively. It is observed that factors and its affects may differ from 

sector to sector and while some factors has positive effects for a specific sector; it 

may have negative influence in another sector.  

Figure 1: Albaladejo and Romjin (2000) Categorization 

 

 

2.1. Factors Affecting Innovation in Software Companies   

According to Albaladejo and Romijn (2000)’s study with a sample of 50 

companies, skills of workforce, level of technological effort and frequency of 

networking are some of the factors affecting innovation in software companies. 

Customer requirements regarding security, legal and regulatory requirements and 

vendor-customer relationship are also factors influencing innovation (Hinchey et al., 

2016). 21 factors affecting innovation in software companies were selected from 

literature for this study. These factors are given in section three with their references. 

2.2. Categorizing Factors Affecting Innovation in Software Companies 

Since there are many studies investigating the factors affecting innovation, 

researchers group them under different main headings. Taxonomic categories of 

determinants listed as customer related, strategy related, champions, internal 
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collaboration, networking and human resources in Bin Ali and Edison (2010)’s 

study. Lin (2006) divides factors into 3 groups as following, 

 Individual factors:  Employee’s adaptability to changes or challenges, 

their attitude to assigned jobs  

 Organizational factors: Structure, culture and climate of organization, 

management’s leadership behaviour, and internal slack resources 

  Environmental factors: environments with high uncertainties, 

governmental support 

 In this study, determinants of innovation are divided into 7 main headings with 

the influence of different classifications from literature, namely, Organizational, 

Environmental, Customer-driven, Market-based, Financial and Administrative 

Support, Financial and Administrative Expense, Employee-driven Factors. 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

In this work, the aim is to identify factors affecting innovation in software 

companies through applying a systematic research design. First, literature is 

reviewed systematically and factors that affect innovation not only for software 

companies but also for other industries are listed. Face-to-face interviews are 

conducted with two academics, who are expert in innovation management and new 

product and work development field, from Dokuz Eylul University Industrial 

Engineering Department to evaluate and categorize factors that are related with 

innovation in software companies. Then, the list of factors revised based on the 

feedbacks of academicians. 

To ensure the reliability of determined factors, additional face-to-face interviews 

are conducted in the field with software company founders and directors. Interviews 

were conducted face to face with board members of four software companies from 

DEPARK – Dokuz Eylul Technology Development. Position of the participants and 

the list of companies can be seen in Table 1. 
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Table 1. Interviewed Companies and Interviewees 

Company Position of the Interviewee 

Bimar Assistant General Manager 

Coolatform CEO 

Innovile CTO 

Siskon Manager 

In the interviews, each factor that is listed and grouped is explained in details to 

participants. Participants were asked to indicate whether each listed factor has an 

affect or not on innovation in software companies. During the interviews, it was 

observed that some of the listed factors had no effect on the innovation in software 

industry and therefore they are removed from the list.  At the end of the interviews, 

participants are asked if they would like to add any other factor or heading to the list. 

With the feedbacks, new generated factors are also added to the list. Figure 1 shows 

the summary of the research methodology of this study. 

Figure 2. Research Methodology of the Study 

Systematic 
Literature 
Review

•Identify factors affecting innovation in software companies.
•Create a list of factors with explanations.

Interviews with 
Academics

•Evaluate and categorize factors with experts in the innovation field.  
•Revize factors based on feedbacks.

Interviews with 
Practitioners

•Ensure the relaibility of the factors by interviews with experts in the 
software industry.

•Add or remove factors according to feedbacks
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4. RESULTS 

Through literature reviews and interviews with key informants 34 factors 

affecting innovation in software companies are identified and grouped under seven 

main headings. Main- and sub-headings of the categorized factors can be seen in 

Table 2 with sources.   

Table 2. Factors affecting innovation in software Companies 

Main 

Headings 

Factors Source(s) 

Organizational 

Factors 

A1) Level of Hierarchical 

Structure 

Jantz (2015) 

A2) Multidisciplinary Level Thediec et al. (2013) 

A3) Female Employee Number Interview with Bimar 

A4) Market Share Interview with 

academicians 

A5) Firm Size: Number of 

employee 

Ettlie and Rubenstein 

(1987) and Zemplinerová 

and Hromádková (2012) 

A6) Managerial Encouragement 

Level 

Shukla and Singh (2015) 

A7) Adoption of Open Innovation 

Rate 

Interview with academics 

A8) Online Platform Usage Rate Interview with Bimar, 

Innovile 

Environment 

Based 

B1) Size of the City Heimonen (2012) 

B2) Number of University 

Graduate people in the city 

Albaladejo and Romijn 

(2000) 
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Factors B3) Number of Opportunities in 

the City 

Antonelli et al. (2012) 

and Hinchey et al. (2016) 

Customer 

Driven 

Factors 

C1) Demand Amount of 

Customers on Innovative Product/ 

Process 

Camio et al. (2018) 

C2) Positive Responsiveness 

Ratio of Customer on Innovative 

Product/ Process 

Hinchey et al. (2016) 

C3) Variety of Customer Portfolio Zemplinerová and 

Hromádková (2012) 

C4) Market Share of Customer Interview with Bimar 

C5) Request Amount of Data 

Privacy 

Hincheyet al.  (2016) 

C6) Communication Level with 

Customer 

Interview with Bimar, 

Innovile, Coolatform, 

Siskon 

Market 

Based 

Factors 

D1) Number of Customers in the 

Market 

Interview with 

academicians 

D2) Size of the Market Interview with 

Coolatform 

D3) Competition Amount in 

Sector 

Bin Ali and Edison. 

(2010) 

D4) Collaboration or Partnership 

Amount in the Market 

Bin Ali and Edison 

(2010) and Souitaris, 

2003 
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D5) Fashion and Trend Change 

Frequency of Sector 

Interview with Bimar, 

Innovile, Coolatform, 

Siskon 

Financial and 

Administrative 

Support 

Factors 

E1) Internal Financial Support 

Amount for Innovation 

Hincheyet al. (2016) and 

Zemplinerová and 

Hromádková. (2012) 

E2) Level of Governmental 

Support 

Heimonen (2012) 

E3) Awareness Level of 

Company on Grant and Founds 

given for Innovation 

Interview with 

academicians 

E4) Law on the Protection of 

Competition Success Rate 

Interview with 

Coolatform, Innovile 

Financial and 

Administrative 

Expense 

Factors 

F1) Difficulty Level in Protection 

of Intellectual Property Right  

Hincheyet al. (2016) 

F2) Level of Technology Need Albaladejo and Romijn 

(2000) 

F3) Lack of Technical Knowledge Granero et al. (2011) 

Personnel 

Related 

Factors 

G1) Innovative Work Experience 

Amount 

Camio et al. 2018 

G2) Level of Satisfaction on Job Interview with 

academicians 
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G3) Freedom Level on Working 

Style 

Interview with Bimar and 

Shukla and Singh (2015) 

G4) Autonomy Level on Job Bin Ali and Edison. 

(2010) 

G5) Number of Innovative Idea 

generated by personnel 

Interview with 

academicians 

As mentioned before, innovation is a critical action for companies to become a 

leader and increase their market share in today’s competitive world (Cheng et al., 

2010). It is no longer enough to have knowledge only about innovation and its 

advantages; companies also need to know the factors affecting innovation to manage 

their innovation activities. With taking findings revealed in Table 2 as a starting 

point, future researches can help software companies to improve their capabilities on 

innovation through extending their knowledge on contribution causes of innovation. 

Figure 2 represents, main concepts affecting innovation in software companies. 

  

Figure 3. Main Concepts Affecting Innovation in Software Companies 

5. CONCLUSION  

The study shows that there are various factors, which affect innovation actions 

and processes of software companies.  While main factors are similar per company, 

sub-factors and effects of these factors are expected to differ from one to another. If 

companies know factors that foster and impede innovation, they would manage their 

innovation activities more effectively. Therefore, being aware of factors that affect 

Innovation 
in software 
companies

Organizational 
Factors

Environmental 
Based Factors

Customer 
Driven Factors

Market Based 
Factors Financial and 

Administrative 
Support Factors

Financial and 
Administrative 

Expense Factors

Personnel Related 
Factors
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innovation is of high importance to companies. In this study, 34 factors affecting 

innovation in software companies were determined and categorized under seven 

main headings. The findings of the research can be taken as a starting point for 

creating new classification for factors affecting innovation in software companies 

As a future research direction, the scope of the study could be extended with 

investigating the direction and weights of the factors that affect innovation in this 

sector. Interactions between factors affecting innovation can also be explored in 

future research. With taking findings of this research further, future research can 

reveal results that may help software companies to gain insights and have a command 

of their innovation strategies and what affect their strategies in which way. 
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New Product Idea Selection in Software Sector 
Adil Baykasoğlu1, Burcu Felekoğlu2, Hale Başlı3 

Abstract 
Today, social, economic and technological possibilities are emerging in a dynamic 

business environment where technological advances bring changing business models, 
increasing innovation activities, rapid change in consumers' preferences and decreasing 
product life cycles. Under these circumstances, if companies can bring the right new products 
to market quickly, they can gain competitive advantage. New product idea selection is an 
important and difficult step of the innovation process in the software sector. The aim of this 
study is to determine the factors affecting the choice of new product ideas in software 
companies. For this purpose, the literature has been systematically reviewed. Then, a list of 
factors affecting new product idea selection process was generated and revised based on the 
feedback obtained from academic experts in the field. In order to confirm the validity of the 
revised list of factors in practice, interviews were conducted with key informants at senior 
manager level in software companies. As a result, 10 main factors that affect the idea 
selection process of new products were determined, namely, technical competence, 
market/marketing analysis, financial management, organizational structure, firm strategy, 
industrial environment, competitive and similarity analysis, customer analysis, expert 
appraisal, process management. Also, sub-factors were determined.  
Keywords New Product Development, Idea Selection, Software Sector 
JEL Classification Codes: O31, O32 
 

Yazılım Sektöründe Yeni Ürün Fikri Seçimi 
Özet 

Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik imkânlar, teknolojik ilerlemelerin iş modellerini 
değiştirdiği, inovasyon faaliyetlerinin giderek arttığı, tüketicilerin tercihlerinde hızlı değişim 
yaşandığı ve ürün yaşam döngüsünün azaldığı dinamik bir iş ortamında gelişim 
göstermektedir. Bu durum karşısında, firmalar doğru yeni ürünleri pazara hızlı bir şekilde 
sunabiliyorsa, rekabet avantajı elde edebilirler. Yeni ürün fikri seçimi, yazılım sektöründe 
inovasyon sürecinin önemli ve zor bir adımıdır. Bu çalışmanın amacı, yazılım firmalarında 
yeni ürün fikirlerinin seçimini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu amaçla, literatür 
sistematik olarak gözden geçirilmiştir. Daha sonra, yeni ürün fikri seçim sürecini etkileyen 
faktörlerin bir listesi oluşturulmuş ve alandaki akademik uzmanlardan alınan geri 
bildirimlere göre revize edilmiştir. Revize edilmiş faktör listesinin uygulamada geçerliliğini 
doğrulamak amacıyla, yazılım şirketlerinde üst düzey yöneticiler ile görüşmeler yapılmıştır. 
Sonuç olarak, yeni ürünlerin fikir seçim sürecini etkileyen, teknik yeterlilik, pazar / 
pazarlama analizi, finansal yönetim, organizasyonel yapı, firma stratejisi, endüstriyel çevre, 
rekabet ve benzerlik analizi, müşteri analizi, uzman değerlendirme, süreç yönetimi olarak 
adlandırılan 10 ana faktör belirlenmiştir. Ayrıca, alt faktörler belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler Yeni Ürün Geliştirme, Fikir Seçimi, Yazılım Sektörü 
JEL Sınflama Kodları: O31, O32 
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INTRODUCTION 

A new product is an original product which is developed by means of taking 

advantage of inventions and technological advances. Producing new products or 

services is the reason for the existence of companies. Nowadays, technology is 

developing very fast. Due to the technological developments, life span of the 

products is shortening. So the product which we call “new product” is losing in value 

in a short span of time and companies have to continue developing other new 

products. This situation causes increasing competition in the markets day by day. 

Now, companies attempt to produce better products. The companies which develop 

new products by means of following technological developments and considering 

consumers claims and needs, succeed in competition. Also developing new products 

is inevitable for survival of the companies. That's why development of new products 

in line with business strategies is quite important for the companies (Huang et. al. ,  

2003). 

Innovation is a very important issue to gain and maintain a competitive advantage 

in the business world (Afuah, 2003).  The development of new products has become 

more important for the competitiveness of the companies due to the reduction of the 

product life cycle and the globalization of markets (Salgado et. al., 2017). New 

product development process is a risky process due to uncertainties (Souder and 

Bethay, 1993). This process can be affected from internal and external factors 

(Sanders and Monrodt, 1994). Development of a new product is not an easy task and 

it casues costs (Gönüllüoğlu, 2015). Therefore, it is better for companies to develop 

multiple new product ideas instead of developing single product idea (Wind and 

Mahajan, 1997). The main purpose should be developing the new product which 

better satisfies the consumers claims and needs. Also the companies should be aware 

that the new product may fail (Evans and Berman, 1992). Wrong decisions of the 

companies may cause losing money substaintially.  

The aim of this study is to determine the factors affecting the choice of new 

product ideas in software companies. For this purpose, the literature is systematically 

reviewed. Then, a list of factors affecting new product idea selection process is 
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generated and revised based on the feedback obtained from academic experts in the 

field. In order to confirm the validity of the revised list of factors in practice, 

interviews are conducted with key informants at senior manager level in software 

companies. 

1. LITERATURE REVIEW 

As well as producing new product ideas, it is also quite difficult to choose from 

new product ideas. Deciding the idea of a new product is affected by many 

uncertainty situations (Buyukozkan and Feyzioglu , 2004). Companies  should 

choose new product ideas carefully to reduce uncertainty and risks associated with 

new products. Companies should choose the most suitable idea among the new 

product ideas since realising all of the ideas is not feasible due to limited resources 

(Ozer, 2002). Firms need external knowledge to develop new products and market 

them (Zhang and Li, 2010). Success of the new product depends on good planning 

and good management. In addition, innovation levels and requirements and 

objectives should be analyzed.  

1.1. New Product Idea Selection 

There are many factors that influence the decision of the new product idea 

selection. The decision to develop new products is affected by many disciplines like; 

engineering, finance, marketing, operation management, organisation, R&D and 

others (Ozer,2002). There are three important criteria like risk, time, financial 

conversion affecting the success and failure of the product (Capon and Hulbert, 

2001). Additionally, organizational structure affects the success of new product 

development (Dwyer and Mellor, 1991). 

The priority that the management gives to developing new products is 

significant. Mckee (1992) and Huang et. al. (2003) proposed new product idea 

decision criteria. These criteria include; customer satisfaction, technical competence, 

competitive advantage and market development. According to Gonzalez and 

Palaciou (2002), market structure, product quality, joining customers and suppliers 

into this process are also critical success factors to develop new products. Rosenau 
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and Moran (1993) suggested that cross-functional teamwork is important. According 

to Bocken et. al. (2014), cross-functional cooperation is essential to front-end 

success. Moreover, senior management support is an effective factor (Chorda et. al,  

2002). It is important to increase market share that new products meet the needs of 

customers ( Mirtalaiea et. al., 2017) Failure to investigate the customer needs and 

requests cause to stay behind from the opponents (Churchill and Peter, 1994). Firms 

reduce the NPD cycle time with emphasis on the customer’s point of view (Alam, 

2006).   

1.2. Software Sector 

In recent years, software sector has been increasing its potential and it is one of 

the fastest growing sectors. With the production of personal computers, the 

informatics industry among companies, schools and individuals has become 

widespread. With the invention of the World Wide Web, the software industry has 

become one of the most dynamic sectors (Alican, 2006). Software sector should 

renew itself constantly because of being a sector which is interbedded with 

technology. If companies can not develop innovative softwares, they can not 

maintain their position within the sector in today's global competition conditions. As 

in other sectors; for survival of the companies, they should develop innovative new 

products. Also software sector is an advantageous sector due to low investment costs. 

Software industry is an industry that can make significant contributions to the 

country's economy. Also software industry which have fierce competition is a 

rapidly developing sector with the development of technology. Companies are trying 

to create more useful, more specific products than their competitors' products.   

Software industry, which is one of the rapidly growing industries, does not only 

of interest to developed countries like USA, European countries and Japan, but 

alsoin this sector many developing countries can successfully participate in global 

competition (Yılmaz, 2007). 
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Although selecting the most promising new product idea is very important in 

the software sector, companies  have difficulty to decide which factors they should 

consider when evaluating their new product ideas.  

2. RESEARCH METHODOLOGY 

The aim of the research is to determine the important factors affecting the choice 

of new product ideas in the new product development process to guide the software 

companies. In this study, literature review and face-to-face interviews, which are 

qualitative research methods, were used. The literature review method was used to 

systematically analyze the information obtained in previous studies and to review 

the important points. First, the studies on the software sector and on the new product 

development  were analyzed. As a result of literature review , a list of factors 

affecting new product idea selection process was generated. Then, this list of factors 

was shared with two academic experts in the field of innovation management. This 

list of factors was revised to include main- and sub-factor list based on the feedback 

obtained from academic experts in the field. In order to confirm the validity of the 

revised factors list, software companies were contacted and interwiews were 

conducted with key informants at senior manager level in two software companies. 

The software companies interviewed were CEMAMETRIX and SISKON 

INDUSTRIAL AUTOMATION & SOFTWARE which have been working in 

Dokuz Eylul Technology Development Zone - DEPARK for many years. In the 

interviews, information about the process of formation of new product ideas in the 

software sector was obtained from the managers of the implementing software 

companies. Participants were asked to evaluate the list of identified factors affecting 

the decision process under uncertainty and risk. Necessary alterations and revisions 

have been made on the factor list. The research methodology of this study is 

summarised in Figure1.  
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Figure 1. Research methodology of the study 

3. RESULTS 

As a result of the literature research, academic feedback and practitioner 

feedback, 10 main factors that affect the idea selection process of new products were 

determined. In addition, it has been determined that there are many sub-factors 

associated with the main factors. The main and sub-factors are given in Table 1. 

Table 1.  Factors affecting new product idea selection process in software sector 

Main Factor Sub-factors Source(s)  

AF: Academic Feedback;  

PF: Practitioner Feedback 

Technical 

Competence 

- Technical qualification Ozer, 2002 , Evans and Berman 

1992 , Song and Parry ,1997 ,  

Haas,1992 , Fehr,1989 / AF 

- Required technology 
level Küheylan,1988 , Hass,1992 / AF  

- Product quality Fehr,1989 , Flynn et al. 1996, 

Skinner,1969 , Quadros et al., 

2001  

Systematic Literature 
Review 

• Identifying the 
factors affecting 
the choice of new 
product ideas in 
the new product 
development 
process in 
software sector 

Academic 
Feedback

•Obtaining 
feedback on 
the content 
and grouping 
of the factors 
and forming 
main- and 
sub-factor list 

Practitioner 
Feedback

•Obtaining 
feedback on 
the 
completeness 
and validity of 
the factor list 
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- Flexibility Skinner,1969 ,  Emerson and 

Grimm, 1999 , Corbett and 

Wassenhove, 1993 , Quadros, 

2001 , Ayyıldız et al. , 2005 / 

AF 

- Ease of use Fehr, 1989  

- Performance level PF 

- Safety level PF 

- Reliabiliy 
 PF 

- Technical standardization AF 

Market / 

Marketing 

Analysis 

- Marketing competence of 
firm Haas 1992, Green et al. 1995, 

Carton and Hofer 2006 , Ozer 

2002,  

- Marketability of product Brierty et al.1998, Ozer 2002 / 

PF  

- Target market dimension Fehr 1989 ,  Zimmerer and 

Scarborough 1994, Lester 1998 / 

PF 

- Benefit to the market Fehr 1989, Kohli and Jaworski 

1990 / PF 

- The position of the firm 
in the market PF 
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Financial 

Management 

- Required budget amount Gürsel 1979, Ozer 2002 / Altuğ 

2017, AF / PF 

- Projected profit target Fehr 1989, Ozer 2002, Bayus  

1997, Capon and Hulbert 2001 / 

PF 

- Payment method PF 

Organizational 

Structure 

- Work team  Bagozzi et. al. 1998, Hagedoorn 

and Cloodt 2003, Rosenau and 

Moran 1993, Gürsel 1979, 

Gümüş 2012, Ozer 2002, Dwyer 

and Mellor 1991, Bocken et. al. 

2014, Mirtalaie et. al. 2017, 

Lester 1998   

- Organizational alignment Tatikonda and Rosenthal 2000, 

Hornsby et. al. 2002, Wang and 

Ahmed 2004, Ozer 2002 , Floren 

et. al. 2018, Winer 2000 

- Innovation support of 
management Kotler 1998,  Ozer 2002, 

Chorda et. al. 2002, Lester  

1998, De Cleyn et. al. 2015, 

Floren et. al. 2018 / PF 

- Satisfaction and 
willingness of employees Ozer 2002 , PF / AF 

Firm Strategy - Strategic intent of firm Ozer 2002, Floren et. al. 2018, 

Costa et. al. 2013 / PF 
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- Willingness to take risks 
of firm Fehr 1989, Ozer 2002, Capon 

and Hulbert 2001 / PF 

- Relation between new 
product and other 
product of firm 

 

Ozer 2002, PF 

Industrial 

Environment 

- Economic environment Ozer 2002, Bagozzi et al. 1998 

- Market conditions Ozer 2002, Gonzalez and 

Palacios 2002 

- Government assistance PF/ AF 

- Legal and regulatory 
compliance PF 

Competitive 

and Similarity 

Analysis 

- Superiority and 
originality level Ozer 2002 , PF 

- Contestability in global 
market Gümüş 2012, Fehr 1989 

- Cooperation with 
competing undertaking Hamilton 2005 / PF 

Customer 

Analysis 

- Suitability to customer 
requirements and needs Evans and Berman 1992, 

Churcill and Peter 1994, Ozer 

2002, Mirtalaie et. al. 2017/ PF  

- Product improvement for 
customer Bagozzi et al. 1998, Fehr 1989 / 

PF 

- Collaboration with 
customer Hornsby et. al. 2002, Gonzalez 

and Palacios 2002, Kristensson 

et. al. 2008, Ayyıldız et. al. 

2005,  
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Hoornaert et. al 2017, Alam  

2006, Mirtalaie et. al. 2016, 

Floren et. al. 2018 / PF 

- After sales support 

 
Bagozzi et al. 1998 / PF 

Expert 

Appraisal 

- Acceptability by expert Churcill and Peter 1994, Ozer 

2002  / PF / AF 

Process 

Management 

- Compliance with planned 
budget Bagozzi et al. 1998, Winer 2000 

/ PF / AF 

- Potential to produce and 
market at the planned 
time 

 

Bayus 1997, Flynn et. al. 1996, 

Capon and Hulbert 2001 / PF / 

AF 

 

The findings show that the factors affecting the selection of new product ideas 

are many and varied. Although there are a large number of factors, their importance 

level may vary.  These factors, all of which have importance, should be carefully 

analyzed in the selection of new product ideas.  

4. CONCLUSION  

Today, social, economic and technological possibilities are emerging in a 

dynamic business environment Therefore, the innovation efforts of the companies 

accelarete in order to compete in the global markets and to sustain their existence. 

Nowadays, with the development of technology, the software is seen everywhere 

and is used by everyone. Thus, the software sector is rapidly growing and its 

importance is increasing. All these developments have caused many products and 

services to be invalidated in a short time. New product development for companies 

has gained significance. Creating new product ideas, choosing the right idea and 
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delivering it to the customer is a long-term process for companies. Also, it requires 

quite a cost. Qualified research on the new product development process is 

increasing gradually. 

The main purpose of this study  was to determine and analyze the factors 

affecting the selection of new product idea. Research results show that the factors 

affecting the selection of the new product idea are comprehensive and various. The 

consideration of these factors  can affect the success of the company positively. 

Difficulty of new process idea selection process can be reduced.With these factors, 

software companies can continue the process of evaluating new product idea 

selection more in depth.. In this way, software companies will choose the most 

accurate and useful new product and have competitive advantage. Moreover, 

according to the information obtained from the research, these factors, which affect 

new product ideas selection, show a continuous development with economic, social 

and technological possibilities. Identifying the importance levels of these factors 

may be a future research avenue. 
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Muhasebe Uygulayıcılarının E-Fatura ve E-Defter Kullanım 
Niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli Ölçeği Kapsamında 

İncelenmesi1 
Merve Kızgın2 

Özet 
20.yy başlarında işletmelerde teknolojik gelişmelerin ve bilgisayar kullanımının artması 

ve yaygınlaşması sonucu veri işleme ve bilgi üretimi sürecinde işlemler hız kazanmış, veriler 
kısa sürede üretilir hale gelmiştir. Bilgi işlem sistemlerinin hızı, kalite, maliyet gibi 
sürdürülebilir rekabet unsurları müşteri beklentilerinin değişmesine yol açarken; dünyada 
yaratıcı yıkım olarak nitelendirilen elektronik dönüşüm sürecinin başlamasına da zemin 
hazırlamıştır. Muhasebedeki verilerin manyetik ortamlarda işlenebilmesi, saklanabilmesi, 
iletilebilmesi gibi nedenlerle muhasebe uygulamalarının elektronik ortamda uygulama alanı 
bulması sonucu elektronik belge, elektronik fatura, elektronik kayıt, elektronik defter, 
elektronik arşiv ve benzeri elektronik uygulamalar uygulamada yer almaya başlamıştır. 
Özellikle elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları dijitalleşme süreci, bilgi ve 
iletişim teknolojileri etkisiyle kullanımları hız kazanan elektronik dönüşüm uygulamaları 
kapsamındadır. Bu çalışma, Teknoloji Kabul Modeli (TKM) kapsamında kategori edilen 
“Kullanma Niyeti”, “Kolaylaştırma Koşulları”, “Çaba Beklentileri”, “Sosyal Etki”, 
“Güven Beklentileri”, “Davranışsal Tutum” ve “Performans Beklentileri” boyutları 
yardımıyla, muhasebe uygulayıcılarının elektronik fatura ve elektronik defter kullanım 
niyetleri konusundaki algılarının anlaşılması ve bu elektronik uygulamaları yapmamalarının 
önündeki engellerinin de belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Teknoloji Kabul Modeli 
(TKM) ölçeği kullanılarak hazırlanan bir anketin 177 muhasebe uygulayıcısına uygulanması 
sonucunda Teknoloji Kabul Modeli boyutlarından “Performans Beklentileri” boyutu en 
yüksek skorlu boyut; “Güven Beklentileri” boyutu ise en düşük skorlu boyut olarak 
bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler— Elektronik Dönüşüm, Elektronik Fatura, Elektronik Defter, Teknoloji 
Kabul Modeli 
JEL Sınflama Kodları: M10, M40, M41  
 
Examination of the E-Invoice and E-Ledger Usage Intentions 
of Accounting Practitioners within the Scope of Technology 

Acceptance Model Scale 
Abstract 

At the beginning of the 20th century technological developments in enterprises and the 
increase and spread of computer usage resulted in speed up of processes in data processing 
and information production and data have been produced in a short time. The speed of data 
processing systems, such as speed, quality, cost, etc., lead to a change in customer 
expectations. it has also laid the ground for the beginning of the electronic transformation 
process, which is called creative destruction in the world. In the application of electronic 
applications such as electronic documents, electronic invoices, electronic records, electronic 
ledgers, electronic archives and similar electronic applications have started to take place 
due to the application of accounting applications in electronic environment due to reasons 
                                                      
1‘E-Fatura ve E-Defter Uygulayıcılarının Sürekli Denetim Algıları Üzerine Bir Araştırma’ 
isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
2 Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim 
Dalı, Türkiye, mervve.kizgin@gmail.com 
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such as processing, storing and transmitting data in magnetic medium. Especially, electronic 
invoice and electronic ledger applications are covered by digital transformation process, 
electronic transformation applications which have gained speed due to information and 
communication technologies. This study was carried out with the help of “Usage Intention", 
"Facilitation Conditions", "Effort Expectations", "Social Impact", "Confidence 
Expectations", "Behavioral Attitude" and "Performance Expectations" which are 
categorized within the scope of the technology acceptance model (TQM), and also with the 
help of understanding the perceptions of accounting practitioners about electronic invoice 
and electronic ledger usage intentions and determining the barriers. As a result of the 
application of a survey prepared using the technology acceptance model (TQM) scale to 177 
accounting practitioners, the “Performance Expectations” dimension has found to be the 
highest score size and the “Confidence Expectations” dimension has found to be the lowest 
score size. 
Keywords— Electronic Transformation, Electronic Invoice, Electronic Ledger, Technology 
Acceptance Model 
JEL Classification Codes: M10, M40, M41 

1. GİRİŞ  

İşletmeler birçok nedenden dolayı bilgi işlem sistemlerine yatırım yapmaya karar 

verirler; bunlar arasında: maliyetleri düşürmek, maliyetleri artırmadan daha fazla 

üretmek ve iş hayatında kalmak için hizmet veya ürünlerin kalitesini artırmak 

sayılabilir (Legris vd., 2003: 191). 

Bilgi işlem sistemlerinin hızı, kalite, maliyet gibi sürdürülebilir rekabet unsurları 

müşteri beklentilerinin değişmesine yol açarak elektronik dönüşüm sürecini çıkaran 

etmenler olmuştur. Dünyada yaratıcı yıkım olarak ifade edilen elektronik dönüşüm 

süreci, bir işletmenin kültürünü, iş yapısını ve süreçlerini, organizasyon yapısını 

bütünüyle değiştirmeyi amaçlayan ve istenildiği takdirde elektronik ortamda ibraz 

edebilen bilişim ve iletişim teknolojileri odaklı bir sistemdir (Kızgın, 2017). 

Elektronik dönüşüm süreciyle yeni bir boyut kazanan işletmeler yerini bilgi 

sistemleri ve bilgi teknolojilerinin entegre olarak çalıştığı; zaman ve yer sınırı 

tanımayan elektronik işletmelere ve uygulamalarına bırakmaya 

başlamıştır.  Elektronik dönüşümün sonuçları, bugün birçok elektronik kavramı 

günümüze taşımıştır. Elektronik dönüşüm süreciyle; elektronik işletme, elektronik 

veri değişimi, elektronik ticaret, elektronik muhasebe, elektronik belge, elektronik 

kayıt, elektronik fatura, elektronik defter, elektronik arşiv, elektronik denetim gibi 

kavramlar ortaya çıkarak işletme dünyasına yeni bir nitelik kazandırmıştır. Özellikle 

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları dijitalleşme süreci, bilgi ve 
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iletişim teknolojileri etkisiyle uygulamada kullanımı hız kazanan elektronik 

dönüşüm uygulamaları kapsamındadır.  

Dünya ekonomisi aktörleri arasında entegrasyonun sağlanması gerekliliği, 

yüksek operasyonel maliyetler, manuel fatura oluşturma, gönderme ve alma 

sırasında yaşanan sorunlar ve bütün işletmelerin elektronik fatura sistemine dahil 

olmasıyla doğacak sinerjinin makroekonomiye yansıması sonucu ülke ekonomisinin 

kazançlı çıkarılması nedenleri elektronik fatura uygulamasına geçiş sürecini olumlu 

yönde etkilemiştir.  Elektronik fatura uygulamasına geçen mükelleflerin zamanla 

elektronik defter uygulamasına geçişleri de başlamış, kanunlarca tutulması gereken 

yevmiye ve büyük defterler manyetik ortamda tutulmaya başlamıştır. İşletmelerde 

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları; kağıt, tasdik, arşivleme ve 

personel gibi unsurlarda sağladığı maliyet avantajı ve zaman tasarrufu gibi 

nedenlerle muhasebe uygulayıcıları tarafından kullanımları artan uygulamalardır 

(Kızgın, 2017). 

Elektronik dönüşüm uygulamaları ile birlikte işletmelerin faaliyetlerini sürdürme 

şekilleri de büyük ölçüde değişmiştir. Bilgi teknolojileri kullanımının hayatın önemli 

bir parçası haline gelmesiyle ise; bazı meslek gruplarının bu teknolojileri güncel 

olarak takip etmeleri ve özellikle teoriden uygulamaya taşımaları zorunluluk boyuta 

ulaşmıştır. Bilgi teknolojisi destekli uygulamaların benimsenmesi ya da 

benimsenmemesi yönünde geliştirilen dirençler ise elektronik fatura ve elektronik 

defter gibi uygulamalarda aktif yer alacak muhasebe uygulayıcılarının 

davranışlarıyla bağlantılıdır. Bu davranışların nedenleri anlamak ise elektronik 

temelli uygulamaların başarısı ve muhasebe uygulayıcıları açısından önemlidir.  

Teknoloji Kabul Modeli bilgi sistemlerinin başarısının teknik ve yönetsel 

özelliklerle birlikte sistem kullanıcılarının kişisel özelliklerine, beklentilerine ve 

algılarına göre ortaya çıkabileceğini ve çeşitli konulardaki kullanıcı algısının da bu 

teknoloji temelli uygulamaları etkileyebileceğini savunan bir model olması yönüyle 

önemlidir (Akça ve Özer, 2012: 79). 
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Bu çalışma, Teknoloji Kabul Modeli (TKM) kapsamında “Kullanma Niyeti”, 

“Kolaylaştırma Koşulları”, “Çaba Beklentileri”, “Sosyal Etki”, “Güven 

Beklentileri”, “Davranışsal Tutum” ve “Performans Beklentileri” olmak üzere 

toplam yedi boyut altında muhasebe uygulayıcılarının elektronik fatura ve elektronik 

defter kullanım niyetlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

2. ELEKTRONİK DÖNÜŞÜM VE UYGULAMALARI  

Elektronik dönüşüm süreciyle önem kazanan elektronik kavramlar ve yansıması 

olan elektronik mali uygulamalar ile muhasebe mesleği yine önemli bir dönüşüm 

sürecine girmiştir (Gülten, 2017). Bilgi işlem sistemlerinin hızı, kalite, maliyet gibi 

sürdürülebilir rekabet unsurları, müşteri beklentilerinin değişmesine yol açarak 

elektronik dönüşüm sürecini ortaya çıkaran etmenler olmuştur. 

Elektronik dönüşüm; işletme amaçlarına yönelik, faaliyetlerin etkin ve verimli 

bir biçimde dijital ortamda sürdürüldüğü, insanların yaşam anlayışlarının elektronik 

hayatla bütünleşmesini simgeleyen, yeni iş yapma ve rekabet ile uluslararası 

düzeyde mücadele etmek amacıyla izlenen yöntemlerdir (Sevim, 2009: 13). 

Elektronik dönüşüm süreciyle ortaya çıkan hiçbir kavram fiziki özellik taşımaz 

başka bir ifadeyle bu kavramlar, internetin egemen olduğu dünyanın etki alanına 

girmiştir. Elektronik dönüşüm süreci ile elektronik (dijital) işletme, elektronik veri 

değişimi (EDI), elektronik ticaret, elektronik muhasebe, elektronik belge, elektronik 

kayıt, elektronik fatura, elektronik defter, elektronik arşiv, elektronik denetim ve 

benzeri kavramlar ortaya çıkarak uygulamaya yeni bir nitelik kazandırmıştır.  

Çalışma kapsamında elektronik dönüşüm ve ortaya çıkan kavramlardan 

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamaları incelenmiştir. 

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından hayata geçirilen en önemli e-devlet projelerinden olup, kullanımları kamu 

kurumlarının iş yapış şekillerini ve özel sektörün iç işleyiş prosedürlerini 

değiştirecek ve işletmeler arası iletişim ağını güçlendirerek ülke ekonomisine katkı 

sağlayacaktır (Doğan, 2017: 9). 
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2.1. Elektronik Fatura Uygulaması  

Pilot uygulaması Elektronik Fatura Kayıt Sistemi olan Elektronik fatura, 

işlemlere hız kazandırması, mükelleflerin kazançlarına istinaden alınacak vergileri 

toplamayı kolaylaştırması ve kırtasiye maliyetlerinden sağladığı tasarruf 

avantajlarıyla kullanıcı sayısı her geçen gün artan elektronik uygulamalardan biridir.  

Yeni bir belge türü olmayıp kağıt fatura ile aynı hukuki özelliklere sahip, veri 

format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen, Vergi Usul Kanunu 

gereği bir faturanın taşıması gereken özellikleri taşıyan, satıcı ve alıcı arasındaki 

iletiminin merkezi bir platform olan GİB üzerinden gerçekleştiği kayıt dışı ekonomi 

ile mücadele ve vergi kanunlarına uyumun sağlanması amaçlı geliştirilen ve 

kullanılan elektronik bir belgedir (Tektüfekçi, 2016: 21). 

2.2. Elektronik Defter Uygulaması  

Elektronik defter uygulamasıyla firmalar defterlerini artık kağıt ortamında 

tutmamaya başlamış, elektronik ortamda tutulan defter ağırlıkları ise sadece 21 gram 

kadar az bir alan kaplar hale gelmiştir. Böylece elektronik defter kullanımı ile basım, 

onay ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkmakta ve işgücü ve zamandan ciddi 

ölçüde tasarruf sağlanmaktadır (Doğan, 2017: 481). Elektronik defter uygulaması, 

açıklanan avantajlarına ek olarak standart bir veri formatında bilgi sunacağı için 

firmalara ilişkin bilgi talebinde bulunan kamu ve özel sektör kurumları için hayati 

bir önem taşımaktadır (Tektüfekçi, 2016: 259). 

3. TEKNOLOJİ KABUL MODELİ  

1985 yılında Davis tarafından önerilen Teknoloji Kabul Modeli  (TKM) o 

zamandan beri birçok ampirik araştırmada test edilmiştir. Teknoloji Kabul 

Modelinin bilgi sistemlerinin uygulamasında kullanıcı davranışını anlama ve 

açıklama konusunda yararlı bir teorik model olduğu kanıtlanmıştır (Legris vd., 2003: 

202). 

Davis, teknoloji kabul modelinin bilgi teknolojisinin kullanımını 

açıklayabildiğini göstermiş, Ajzen ve Fishbein mantıklı eylem teorisini, inançların 

niyetlere yol açan tutumları etkilediğini ve dolayısıyla davranışları oluşturduğunu 



 
 

844 
 

göstermek için uygulamıştır. Davis bu yüzden, Teknoloji Kabul Modelinin 

kullanıcıların bilgi teknolojilerini benimsemeleriyle ilgili inanç, tutum, davranış ve 

niyetleri hakkında öngörüde bulunduğunu düşünmektedir (Lederer vd., 2000: 270). 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULARI  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Muhasebe uygulayıcılarının elektronik dönüşüm sürecine uyum sağlamaları, 

teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmeleri ve teorideki gelişmeleri uygulamaya 

aktarmalarıyla olanaklıdır. 

Bu çalışmada muhasebe uygulayıcılarının elektronik fatura ve elektronik defter 

kullanım niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli ölçeği kapsamında incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

4.2. Örnekleme ve Veri Toplama Süreci  

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de elektronik fatura ve elektronik defter 

kullanıcıları olarak muhasebe meslek uygulayıcıları oluşturmaktadır. Ancak 

muhasebe uygulayıcılarının evren büyüklüğünün belirlenmesinde muhasebe meslek 

mensuplarının sayısı dikkate alınmıştır. Buna göre TÜRMOB verilerine göre 

Türkiye’de kayıtlı muhasebe meslek mensubu sayısı toplam 108466 kişidir 

(turmob.org.tr, 2017). 

Örneklemin belirlenmesinde olasılıksız örnekleme yöntemlerinden olan kolayda 

örnekleme ve başka muhasebe uygulayıcılarına ulaşmak amacıyla da kartopu 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem içine alınacak tüm Türkiye’de 

muhasebe uygulayıcısı ve meslek mensubu konumundaki kişilere internet üzerinden 

anket katılım davet linkleri gönderilmiş ve 179 muhasebe uygulayıcısından veri 

toplanmıştır. Ancak bazı katılımcı verilerin eksiklerinin fazla olması ve bazı önemli 

soruların boş bırakılması nedeniyle iki anket değerlendirme dışına alınmış ve 177 

anket verisi analize alınmıştır. 
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4.3. Araştırma Ölçeği  

Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma şekli, 

meslekteki deneyimi ve meslek unvanı gibi gruplayıcı değişkenlerin yer aldığı 

sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde, Teknoloji Kabul Modeli (Technology 

Acceptance Model - TKM) olarak bilinen ve 5’li Likert tipindeki ölçeğin Türkiye’de 

E-belge kullanımına yönelik bir uygulamasından (Bayraktar, 2016) esinlenerek 

elektronik fatura ve elektronik defter kullanımının anlaşılması amacıyla hazırlanmış 

40 adet soru sorulmuştur. Teknoloji Kabul Modeli ile “Kullanma Niyeti (kn)”, 

“Kolaylaştırma Koşulları (kk)”, “Çaba Beklentileri (çb)”, “Sosyal Etki (se)”, 

“Güven Beklentileri (gb)”, “Davranışsal Tutum (dt)” ve “Performans Beklentileri 

(pb)” kapsamında toplam yedi (7) boyut altında muhasebe uygulayıcılarının 

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına yönelik algı ve kullanım 

niyetleri incelenmektedir. 

4.4. Araştırma Bulguları  

Elektronik fatura ve elektronik defter kullanma niyeti ve algısının 

değerlendirilmesinde kullanılan Teknoloji Kabul Modeli ölçek maddelerinin 

güvenilirlik analizinde içsel tutarlılık ölçüsü olarak kullanılan Cronbach Alfa değeri 

dikkate alınmıştır. 40 maddelik Teknoloji Kabul Modeli ölçek maddelerinin 12 

maddesi model dışına alınarak 28 maddeye indirilmiş ve 28 maddelik Cronbach Alfa 

değeri 0,903 olarak bulunmuştur. 

Örneklem yeterlilik ölçüsü olarak Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem 

yeterliliği (0,90); 0,50-0,90 arasında olduğu için örneklem yeterliliğinin oldukça iyi 

olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan Barlet sınaması sonrasında anlamlılık değeri 

(sig.=0,00001) < 0,05 olduğundan verilerin faktör analizi uygulamak için uygun 

olduğu görülmüştür.  Ankette yer alan TKM ölçek maddeleri ile katılımcı grubu 

arasında uyum olduğu ifade edilebilir. 

Muhasebe uygulayıcılarının cinsiyet, yaş, meslek unvanı, eğitim düzeyi, çalışma 

şekli ve mesleki deneyim gibi demografik ve mesleki özelliklerine ilişkin frekans 
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bulguları şu yöndedir: Araştırmaya dahil olan katılımcıların %63,8’i erkek, %35,6’sı 

35-44 yaş aralığında, %73,4’ü SMMM, %74,6’sı lisans mezunu, %66,7’sinin 

çalışma şekli bağımsız ve %45,2’sinin 10 yıl ve daha az bir mesleki deneyime 

sahiptir. 

Teknoloji Kabul Modeli kapsamında güvenilirliği kabul edilmiş olan 7 boyut ve 

28 maddeden oluşan ölçek maddelerinden elde edilen boyutların ortalama skorları 

ve standart sapma bulguları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: E-Fatura ve E-Defter Kullanım Niyetlerinin Anlaşılmasına Yönelik 

Bulgular 

Teknoloji Kabul Modeli  Boyutları Sayı Ort. Standart    Sapma 

Performans Beklentileri 177 3,7220 0,81772 

Çaba Beklentileri 177 3,5480 0,88601 

Kolaylaştırma Koşulları 177 3,0565 0,91603 

Sosyal Etki 177 3,3192 1,05721 

Güven Beklentileri 177 2,8432 0,90481 

Davranışsal Tutum 177 3,3861 0,88319 

Kullanma Niyeti 177 3,5582 0,88411 

GENEL ORTALAMA 3,3476 0,9070 

Bu verilere göre; TKM ölçek maddelerinin toplandığı 7 boyut ortalama skorları içinde en 

yüksek skor ortalaması, 3,72 ile “Performans Beklentileri” boyutuna aittir. Performans 

Beklentileri boyutu içerisinde ele alınan ve katılımcılara yöneltilen sorular şunlardır: ‘E-

fatura ve E-defterin avantajları, dezavantajlarından fazladır.’, ’E-fatura ve E-defter 

kullanmak iş performansını artırıyor.’, ‘E-fatura ve E-defter kullanımı hata ihtimalini ciddi 

anlamda düşürüyor’, ‘E-fatura ve E-defter kullanımı müşteri ilişkilerini olumlu yönde 

geliştirmiştir.’, ‘E-fatura ve E-defter kullanımının muhasebe bilgi sistemine olumlu katkıları 

olmuştur.’ 

Yukarıda ifade edilen ‘Performans Beklentileri’ boyutu değişkenleri kapsamında 

değerlendirildiğinde bu boyutun diğer boyutlara göre daha yüksek skor elde ettiği; 

bunun ise diğer boyutlarla karşılaştırıldığında katılımcıların elektronik fatura ve 
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elektronik defter uygulamalarının iş performansını artırdığı, hata ihtimalini 

düşürdüğü, müşteri ilişkilerini olumlu yönde etkilediği gibi daha yüksek katılma 

noktasında oldukları söylenebilir. 

Teknoloji Kabul Modeli kapsamında 3,38 skor ortalaması ile “Davranışsal 

Tutum” boyutu yer almaktadır. Muhasebe uygulayıcıları; e-fatura ve e-defterin 

sadece zorunlu durumlarda kullanılması ve kullanımının sıkıcı olduğu yönünde 

yüksek inanç düzeyine sahipken yine aynı “Davranışsal Tutum” boyutu altında, 

muhasebe uygulayıcıları E-fatura ve E-defterin zorunlu olmayan durumlarda bile 

kullanımının avantajlı olduğu yönünde düşük inanç düzeyi benimsemişlerdir. Burada 

aynı boyut altındaki değişkenlerin farklılık göstermesi, katılımcıların çoğunun bu 

uygulamalarda şüphelerinin olduğu düşüncesi uyandırmaktadır. 

Ortalama boyut skorları içinde en düşük skor ortalaması, 2,84 ile “Güven 

beklentileri” boyutuna aittir. “Güven Beklentileri” boyutu içerinde ele alınan ve 

katılımcılara yönetilen sorular şunlardır: ‘E-fatura ve E-defter kullanımında sürekli 

teknik problemler yaşanmaktadır.’, ‘E-fatura ve E-defter kullanım kolaylığının 

yanında bazı riskleri de taşımaktadır.’, ‘E-fatura ve E-defter kullanımında 

düzeltilmeyecek hata yapma ihtimali iş performansını olumsuz etkiliyor.’, ‘E-fatura 

ve E-defter kullanımında kayıtlı bilgilerin silinebilmesi ihtimali iş performansını 

olumsuz etkiliyor.’ 

‘Güven Beklentileri’ boyutu değişkenleri kapsamında değerlendirildiğinde 

muhasebe meslek mensup ve uygulayıcılarının e-fatura ve e-defter kullanımında 

sürekli teknik problemler yaşandığı, bazı riskleri olduğu, hata yapma ve kayıtlı 

bilgilerin silinebilmesi ihtimalinin iş performansını olumsuz etkilediği konusunda 

kararsız ile katılmama arasında olduğu bir tutumdadırlar.  

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Teknolojik gelişmelere uyum sağlama, elektronik fatura ve elektronik defter gibi 

kavramlarla uygulamaya yeni bir nitelik kazandıran elektronik dönüşüm sürecine 

dahil olma, uygulamaları gerçekleştirebilmek açısından önemlidir. Bilgi teknolojisi 

destekli elektronik uygulamaların yapılabilirliğinin ise, muhasebe uygulayıcılarının 
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bu gelişmeleri direnç göstermeden benimsemesi ve yeni teknolojilere uyum 

sağlamasıyla mümkün olacağı düşünülmektedir. 

Muhasebe Uygulayıcılarının elektronik fatura ve defter kullanım niyetlerinin 

belirlenmesi amacıyla muhasebe uygulayıcılarına yapılan anket sonuçlarına göre 

TKM modeli kapsamında 7 (yedi) boyut değerlendirilmiştir. “Performans 

Beklentileri” boyutu ile en yüksek skor elde edilmiştir. Muhasebe uygulayıcıları 

elektronik fatura ve defter kullanımlarının iş performansını artırdığı, avantajlara 

sahip olduğu, müşteri ilişkilerini olumlu yönde etkilediği gibi düşüncelere sahipken; 

en düşük skorun elde edildiği “Güven Beklentileri” boyutu kapsamında teknik 

problemlerin yaşanması, kullanımlarının birtakım riskler taşıması, hata yapma 

ihtimalinin çalışanların iş performansını olumsuz etkilemesi gibi sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

 Muhasebe uygulayıcılarının teknolojiye hakim olmak ve kullanmak isterken bir 

takım risklerden çekinmeleri sonucu, yeniliği tam anlamıyla benimseyemedikleri 

düşünülmektedir. Çalışmada, “Performans Beklentileri” ve “Güven Beklentileri” 

boyutlarındaki değişkenlerin katılımcılar tarafından farklı düşünülmesi, yeniliği 

benimseme ve uygulamaktan çekinme savını destekler niteliktedir. 

“Muhasebe Uygulayıcılarının E-Fatura ve E-Defter Kullanım Niyetlerinin 

Teknoloji Kabul Modeli Ölçeği Kapsamında İncelenmesi” isimli çalışmanın ileriki 

zamanlarda daha fazla örneklem ile bölgesel boyutta ele alınması bu uygulamaların 

benimsenme seviyesini artırması amacıyla araştırmacılara önerilmektedir. 
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Apology In Daily Life And At Work: Does It Really Matter 
In Establishing Relationships? 

Murat Nazli1 
Abstract 

The main purpose of this research is to discover and analyze the situations related to making 
an apology in daily life and in the business world. The sample size consists of 91participants 
in a foundation university in Izmir, along with the use of a structured interview technique. 
Results mainly reveal that a significant number of respondents lacks the awareness of making 
a full apology to another person, neglecting the proper way of apologizing, explaining the 
situation in detail, being sincere, and making it up to the person. The findings of this research 
can enlighten future studies related to apology in daily life and at work. 
Keywords: Apology at work, make an apology, apologizing in daily life, Turkey 
JelClassification Codes:M1, M54, D23 
 

Günlük Hayatta ve İş Hayatında Özür Dileme: İlişki Kurarken 
Gerçekten Farkeder mi? 

Özet 
Bu araştırmanın en temel amacı günlük hayatta ve iş dünyasında özür dileme ile ilgili 
durumları inceleyip analiz etmektir. Yapılandırılmış mülakat tekniğiyle elde edilen örneklem 
büyüklüğü bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 91 katılımcıdır. Elde edilen sonuçlara 
göre, önemli sayıda katılımcının diğer kişiye karşı hatayı telafi etmeyi, içten olmayı, durumu 
detaylı anlatmayı ve uygun bir şekilde özür dilemeyi ihmal ederek, tam bir özür dilemede 
farkındalıkları eksiktir. Araştırma bulguları günlük yaşamda ve işte özür dileme konusu ile 
ilgili gelecek çalışmaları aydınlatabilir. 
Anahtar kelimeler: İşte özür, özür dileme, günlük yaşamda özür dileme, Türkiye 
Jel Sınıflama Kodları: M1, M54, D23 

 

1.INTRODUCTION 

An apology is an expression intends to remedy a social disruption (Scher and 

Darley, 1997). The concept of apology has been examined by various researchers in 

literature. As Lazare (2004) expresses “apology is complex yet simple and 

straightforward” (p. 23). Apologies across cultures, contexts, and relations have 

similar characteristics (Blum-Kulka and Olshtain, 1984), but it is a challenge to 

describe what theyactually mean (Grice, 1989). As a matter of fact, when presented 

by different people, expressed to different audiences or stated in different cultures, 
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linguistic structures which look very familiar can have distinct meanings (Bae and 

Park, 2011). 

An apology is a compensatory action to a fault in which the person took place 

and the fault is costly to the other people (Bergman and Kasper, 1993: 82). An 

essential feature of effective apologies is getting offended parties to recognize the 

apologizers’ sincerity (Smith, 2008). What is expected is that the individual 

responsible for the offense does his or her part and tries to form the balance (Austin, 

1972: 175). While struggling to restore the relationship, the damaged social norms 

are waiting to be healed (Lange, 1984: 2). Besides making an apology in daily life, 

an apology at work is also significant in restoring relationships and strengthening the 

bond with the staff members in the organizations (Ayoko and Paterson, 2013). As 

Aquino et al. (2003) state that people working together have various occasions to 

offend others. Therefore, presenting apologies that are timely and influential is an 

essential communication skill necessary and used by the business people as they try 

to cure the offenses at work. The relation between apology, conflict, and alacrity to 

collaborate can be clarified by attribution theory (Weiner, 1985), which looks into 

how people attribute causes to situations and how they state conflicts (Kelley, 1973). 

For instance, how a person perceives a condition, directly influences the behavioral 

reply to that condition (Martinko and Thomson, 1998). The belief about the cause of 

events may lead to distinct assessments to the problem. However, these assessments 

bring out distinct emotions and behaviors (Weiner, 1988) upon which decisions are 

to be made. The critical decision is whether to apologize or leave it as it is.  

Thus, from the abovementioned theoretical perspective, the main purpose of this 

research is to analyze the situations related to making an apology in daily life and at 

work. The other aim is to create an apology model, specifically for the work-life to 

help establish strong and healthy relationships. The study enlightens the current 

understanding of the concept of apology in literature through a structured interview 

technique with 91 participants. 
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2.LITERATURE REVIEW 

2.1. Definition of apology 

As Bergman and Kasper (1993: 83) address that an apology is a make-up for an 

action to a fault in which the person is within the situation and there is a cost to the 

other side. In addition, the apology serves as a remedy to heal the relationship 

(Edmondson, 1981: 280). The person responsible for the fault is expected to do his 

or her share and in a way reestablish the normal situation (Austin, 1972: 175). After 

the social norms are damaged, it is a tool to fix what has just happened (Lange, 1984: 

2) or the violator decides whether and how to make an apology after causing a serious 

problem (Schumann, 2018). Besides several suggestions to categorize apologies 

(Aijmer, 1996); they can be grouped under five steps  (Cohen and Olshtain, 1981): 

a) an expression of apology “Sorry”, “Pardon”, b) an acceptance of responsibility 

“You are right”, “It’s entirely my fault”, c) offer repair “Let me pay for it”, “I will 

take you to a hospital”, d) promise of forbearance “I will never do it again”, and e) 

an explanation of the situation. However, as Tuncel (1999) concludes, an offender 

may not apologize, denying the responsibility and/or, blame another person, just 

express surprise, which tells something about his/her perception of the seriousness 

of the problem and/or the personal, social and cultural factors surrounding the 

condition (Olshtain and Cohen, 1983). 

2.2. Apology at work 

The growing number and diversity of organizational stakeholders (Smudde and 

Courtright, 2011) make conflicts more probable due to globalization and gargantuan 

advances in communication technologies (Morreale and Pearson, 2008). Business 

apologies are exceptional actions performed as practical communication endeavors 

that can protect and strengthen the relationships at work (Leunissen et al., 2012; 

Weick, 2003). In conflict resolution, apologies are practical social tools and also 

increase the possibility of forgiveness (Fehr and Gelfand, 2010), which is critical for 

the ongoing relationships at work. As Aquino et al. (2003) observe, “Humans 

working together have endless opportunities to offend others, intentionally or 

unintentionally” (p. 214). Thus, making influential apologies is important and they 
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are used by professionals as they attempt to remedy various offenses (Schumann, 

2018) that are inevitable in work-life. There are several ways to make a positive 

impact in the business environment such as loyalty, commitment to the organization, 

work engagement or creation of happiness at work, and being aware of good 

relations that lead to a livable work environment. The question is how making an 

apology to your colleague or manager influences the general behavior of yourself, 

towards the situation, the manager, and the overall business environment. There are 

several reasons why working professionals might have to offer an apology: Working 

through tasks in a rush, misunderstandings, stress, failure to comprehend 

responsibilities, and roles can lead to conditions where a manager, coworker or client 

is unhappy (Stephens, 2012). According to Fisher (2016), there are seven steps to 

make an apology at work; “admitting the fault, describe why what you did was 

wrong, skip excuses, mention you are sorry, promise it will never happen again, offer 

to make amends, and show you mean it by following through”. 

3.METHODOLOGY 

3.1. Purpose of research 

The main objective of this research is to analyze the situations related to making 

an apology in daily life and making an apology in the business environment and also 

to create an apology model, specifically for the workplace. 

3.2. Sample and method  

The sample consists of 91 participants who have taken a social psychology course 

in a foundation university in Izmir and also fulfilled the requirement of having their 

internships in the business world. A total of 13 questions is asked and 9 of them is 

open-ended questions and it took approximately 30 minutes for each of the 

participants to answer the questions briefly. In other words, 2730 minutes are spent 

to gather the responses along with the structured interview technique, throughout the 

2017-2018 spring semester (the beginning of February - until the end of May) in 

empty classrooms where there is no rush for the respondents.Questions are formed 

based on the inspiration from the following studies (Bisel and Messersmith, 2012; 
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Clampitt, 2010). Excluding the demographic characteristics such as age, gender, 

field studies, and experience level at work in years, four questions are related toan 

apology in daily life and the last five are related toan apology at work, which are as 

follows; (1) What are the situations that require an apology in daily life? (2) Have 

you ever apologized for something you have done in your daily life? If yes, what 

was it about? (3) While making an apology to someone, which one do you consider: 

your personality, other people or the situation itself? (4) Whom do you blame when 

you apologize: yourself or the outside forces? (5) What are the situations that require 

an apology in business life? (6) While making an apology to someone at work, which 

expressions can the employees use? (7) What can be the most difficult situations 

while making an apology at work? (8) What are the situations that the apologies 

cannot be accepted? (9) Has anyone ever apologized to you at work? If yes, what 

was it for? 

4. MAIN FINDINGS 

Table 1 represents the demographic characteristics of the respondents. In 

addition, 63.7 percent of the respondents are male and 36.2 percent of the 

respondents are female. The average age is 22.4 and 49.4 percent of the respondents 

study business administration. The average work experience is 12.5 month and the 

average work experience of the male is aptly 16 months more than that of the female. 

Table 1: Demographic Factors 

Variable (n) (%) 

Gender 91 100 

Female 33 36.3 

Male 58 63.7 

Age 91 100 
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Female average: 21.6 33 36.3 

Male average:    22.8 58 63.7 

Study field 91 100 

Business Administration 45 49.4 

Tourism Guidance 9 9.8 

Industrial Engineering 9 9.8 

Tourism Management 7 7.6 

International Logistics Management 7 7.6 

International Trade and Finance 7 7.6 

Electric/Electronics Engineering 6 6.5 

Electronic/Communication Engineering 1 1.0 

Work experience 91 100 

Female average: 2.2 months 33 36.3 

Male average:    18.4 months 58 63.7 

4.1. Situations that require an apology in daily life 

Table 2 represents several situations that require an apology in daily life based on 

responses. Top four factors are respectively; make a mistake intentionally or 

unintentionally with 28 percent, break one’s heart with 16.4 percent, show rude 

behavior such as lying, interrupting personal space or bothering people with 8.7 

percent and occurrence of an unethical condition with 8.7 percent. 

Table 2: Situations that require an apology in daily life based on responses 
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Situations Frequency Percentage 

Making a mistake intentionally or not  25 28 

Breaking heart 15 16.4 

Rude behavior (lie, interrupt personal space, bother 
people) 

8 8.7 

Unethical situation 8 8.7 

Frequency (6) each:Hitting someone on sidewalk accidentally, Hurting feelings; 
Frequency (5): Disrespect; Frequency (4): Being unfair to people; Frequency (3) 
each: Being late, Not holding a promise; Frequency (2) each: Misunderstanding, 
Increasing tone of our voice, Prejudice; Frequency (1) each:Hurting one’s pride, 
Things not welcomed by customs, traditions.    

4.2.Reasons for an apology in daily life 

Table 3 presents various reasons for apologizing in daily life. Top three responses 

are respectively; breaking someone’s heart (21.3 percent), faulty situation (11.2 

percent), and hitting someone accidentally in traffic or in the subway (10.1 percent). 

  



 
 

858 
 

Table 3: Reasons for making an apology in daily life 

Factors Frequency Percentage 

Breaking someone’s heart 19 21.3 

Faulty situations 10 11.2 

Hitting someone accidentally (traffic or subway) 9 10.1 

Misunderstanding and judging 7 7.8 

Rising the tone of your voice and shouting 7 7.8 

Frequency (6) each: Saying bad words, Arguing and regretting; Frequency (5): Not 
holding a promise; Frequency (3) each:Being late, Calming down the situation, 
Accident; Frequency (2):Lying, Disrespecting, Heartbreaking joke, Forgetting to do 
something, Reacting due to stress; Frequency (1): Annoying someone. 

 

4.3. Consideration of factors when making an apology 

Table 4 represents the consideration of some factors when making an apology to 

a person. When apologizing to someone, both personality, other people, and the 

situation itself is considered by more than half of the respondents (65.9 percent). 

Only 9.8 percent of the respondents consider the situation. Surprisingly, 7.6 percent 

of the respondents do not consider these three factors. 

Table 4: Considering factors when making an apology 

Factors Frequency Percentage 

Personality, another person and situation 60 65.9 

Situation 9 9.8 

None of the three factors stated 7 7.6 

Personality 5 5.4 
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Another person 4 4.3 

Frequency (2) each: Another person and situation, empathy; Frequency (1) each: 

Personality and another person, Personality and situation. 

4.4. Accusing yourself or outside factors when making an apology 

Table 5 states whether the respondent accuses himself or herself or the outside 

forces when making an apology. Considering the attribution theory, respondents 

attribute the cause of behavior to internal features instead of external situations. 

Close to half of the respondents (40.6 percent) accuses themselves. For 20.8 percent 

of the respondents, it depends on the condition while deciding whom to accuse and 

for 16.4 of the respondents, they said they do not accuse anyone. 

Table 5: Accusing yourself or outside factors when making an apology 

Factors Frequency Percentage 

Self 37 40.6 

Depends on the situation 19 20.8 

Do not accuse anyone 15 16.4 

External factors 11 12.0 

Self and external factors 9 9.8 

4.5. Situations that require an apology at work 

Table 6 states the conditions that require an apology at work based on the 

responses. Top three responses are respectively; faulty job being done (29.8 percent), 

being late to work (13.4 percent), and job not done in a timely manner (11.3 percent). 
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Table 6: Situations that require an apology at work 

Factors Frequency Percentage 

Faulty work 29 29.8 

Being late to work 13 13.4 

Job not done on time 11 11.3 

Duty did incompletely 8 8.2 

Rude behavior (hurting or slander) 8 8.2 

Wrong stuff (presentation of a product, information, 
wrong decision, misunderstanding, criticizing)  

8 8.2 

Frequency (7): Unfairness (arguing, keep someone waiting, scolding); Frequency 
(4): Disrespect; Frequency (3):Superior scolding, crushing the subordinate; 
Frequency (2): Softening the environment to decrease tension; Frequency (1) each: 
Shouting and looking down on the person; Not holding a promise; Not doing job 
despite potential; Not fulfilling the responsibility after uplifting the person.  
 

4.6. Apology expressions that the employees use at work 

Table 7 states the expressions that employees use at work while making an 

apology to a person, based on the responses. The first commonly used one is “I 

apologize” (19.7 percent), and 17.5 percent of the respondents said “I am sorry” or 

“I feel sorry”. Surprisingly, 16.4 percent of the respondents had no answer.  

Table 7: Expressions related to an apology that employees use at work 

Expressions Frequency Percentage 

I apologize for 18 19.7 

I am sorry or I feel sorry 16 17.5 
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No response 15 16.4 

With proper tone and respect 10 10.9 

I beg your pardon, Excuse me 9 9.8 

Frequency (8) each:With coyly and respect, Reasons should be explained clearly; 
Frequency (6): Being candid or sincere; Frequency (1): Pardon. 
 

4.7. The most difficult situations to make an apology at work 

Table 8 mentions the most difficult conditions to make an apology at work. Top 

three conditions are respectively; apologizing to a person unjustly (14.8 percent), 

mistakes that influence the firm in a negative way (12.3 percent), ruining the job (8.6 

percent), and 11.1 percent of the respondents did not answer this question. 

Table 8: The most difficult situations to make an apology at work 

Factors Frequency Percentage 

Apologizing to someone unjustly (supervisor, top 
management) 

12 14.8 

Making mistakes that damage the firm 10 12.3 

No answer 9 11.1 

Doing the job badly, ruining the job 7 8.6 

Not fulfilling the duty 6 7.4 

Frequency (5) each: Making an apology in front of everyone, Occurrence of a lie; 
Frequency (3) each:Disliking the person; Difficulty of making an apology due to 
hierarchical differences; Damaging someone’s position, Insulting a person who did 
not actually do a wrong thing; Frequency (2) each: Being late, Dismissal of a person 
from the firm because of you, Violence, Occupational accident, Continuation of the 
same mistakes, Not showing up at work without informing, Making an apology 
because of the mistake of others; Frequency (1):Apology to the boss. 
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4.8. Situations that the apology cannot be accepted 

Table 9 presents the situations that the apology cannot be accepted. Top three 

responses are respectively; non-recoverable mistake (14.9 percent), moral damage 

(hurt one’s pride, slander, breaking heart purposefully or insult (10.3 percent), and 

doing the same mistakes over and over (6.8 percent).  

Table 9: Situations that the apology cannot be accepted 

Factors Frequency Percentage 

Non-recoverable mistake 13 14.9 

Moral damage (hurt pride, slander, breaking heart on 
purpose, gibe, insult)  

9 10.3 

Continuation of the same mistakes 6 6.8 

Big mistakes (putting business life in danger, 
purposeful mistake, improperly doing the job, ruining 
the business)  

6 6.8 

Frequency (5) each: Financial loss of the firm, Lie, Theft; Frequency (4) 
each:Mobbing (verbal, unethical behavior in the office), Physical violence, 
Dismissal; Frequency (3) each: Disrespect, Cheating, Death (lack of security), There 
should not be any case that apology is not accepted; Frequency (2) each: 
Discrimination, Betrayal, Damaging the character, Not aware of the fault, Being late 
to work all the time; Frequency (1) each: Sharing firm’s confidential information, 
Not obeying written and official rules, Apology with a hard-nosed behavior, Going 
underground. 

4.9. Apologizing to the respondent at work 

Table 10 states the factors which belong to the colleagues who made an apology 

to the respondent at work. In this research, 28.5 percent of the respondents stated 

that employees made an apology when the job they did is incomplete and 14.2 

percent said when they made the respondents upset or misled the respondent towards 

a wrong path, 10.7 of the respondents stated that when they misunderstood the 

situation and then accused and judged the respondent, they made an apology. 
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Table 10: Issues that colleagues made an apology to the respondent at work 

Factors Frequency Percentage 

Doing the job in a wrong way, incomplete 8 28.5 

Making me upset, angry, mislead 4 14.2 

After a misunderstanding, accusing and judging 3 10.7 

Because I am right 3 10.7 

Frequency (1) each: Ruining the job that has been done, Giving orders despite the 

knowledge I have in the job, Making me angry due to wrong behavior, Causing a 

small accident, Forgetting to do things, It is a requirement at work, Kidding around 

with people, Difficulty in persuading another person to apologize; Frequency (2): 

Not showing up at work or being late. 

5.DISCUSSION 

5.1. Apology in daily life 

Based on 28 percent of the respondents, making a mistake intentionally or 

unintentionally requires an apology in daily life. However, the type of mistake or the 

factors forming that mistake is not mentioned by the respondents. In other instances 

such as breaking heart, having an unethical situation or disrespecting require an 

apology but again the unethical condition or what condition broke the heart of the 

person or what led to being disrespectful is not stated in detail. Only 8.7 percent of 

the respondents stated rude behavior as lying to a person, interrupting personal space, 

and bothering people. Breaking people’s heart, causing faulty situations, hitting 

someone accidentally in traffic or in the subway are the top three reasons for making 

an apology in daily life, based on the responses. However, what type of condition is 

false or which situations can break the heart of a person that leads to an apology is 
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not expressed clearly. Some of the points are expressed more specifically such as 

saying curse words, being late, lying, and not holding a promise. 

When making an apology, the vast majority of the respondents (65.9 percent) 

consider both their personality, another person and the situation itself, and then make 

their analysis about what was happened, in a way thinking from a different angle. 

However, 9.8 percent of the respondents only consider the situation ignoring their 

personality characteristics and another person’s attributes. Only 7.6 percent of the 

respondents mentioned that personality, another individual and the situation are not 

considered when making an apology. But the respondents did not mention what other 

factors are considered instead. Before blaming the others or the external conditions, 

40.6 percent of the respondents first accuse themselves when making an apology. 

Only 20.8 percent of the respondents believe that they try to understand the situation 

before taking any action. Interestingly, without considering the faced situation or the 

external conditions, the respondents blame themselves first and 16.4 percent of the 

respondents do not accuse anyone else. Only less than 10 percent of the respondents 

consider themselves and the external environment when making an apology. 

5.2. Apology at work 

The respondents believe that the following top factors require an apology at work 

such as faulty work, lateness, job not done timely and incompletely, hurting someone 

or slander and doing stuff wrongly such as the presentation of a wrong product and 

information, misunderstandings, criticizing, and making a wrong decision. Faulty 

work is mentioned by 29.8 percent of the respondents but what is exactly meant by 

faulty work is not clearly expressed. In general, the respondents said that they were 

sorry or they apologized for what has happened. However, after apologizing for what 

they have done, the vast majority of the respondents did not mention how they were 

going to compensate for the loss or would satisfy another person at all. As 

researchers, we got the feeling that the respondents are not aware of the fact that the 

situations might require a compensation but based on the vast majority of responses, 

only apologizing or feeling sorry and only mentioning it to the person is enough. On 
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the other hand, only a few respondents felt like to make it up to the other side to 

satisfy them or compensate for the loss a little bit.   

Some of the highly mentioned difficult situations that lead to an apology at work 

are; apologizing to someone unjustly (supervisor or top management), making 

mistakes that damage the firm, ruining the job, not fulfilling the duty, making an 

apology in front of everyone in the organization, and occurrence of a lie. Fairness, 

the image of the organization, fulfillment of responsibilities and duties are critical 

issues in the evaluation of an apology at work. Moreover,14.9 percent of the 

respondents believe that if the mistake is non-recoverable, the apology cannot be 

accepted. However, the type of mistake is not clearly mentioned. In addition, 10.3 

percent of the respondents emphasized that the apology cannot also be accepted in 

moral damage. In this sense, the respondents actually detailed this type of damage 

as hurting one’s pride, slandering, breaking the heart purposefully, and insulting the 

person. Physical violence, theft, cheating or betrayal, confidential information 

sharing are mentioned only a few times which can be crucial for the organization. 

Based on the apologies of employees to the respondent at work, 28.5 percent of the 

respondents stated that colleagues made an apology to them when the job was not 

done completely and 14.2 percent said that when they made the respondents upset or 

misled the respondent towards a wrong path. 10.7 of the respondents stated that when 

colleagues misunderstood the situation and then accused and judged the respondent 

or when they were late for work, they apologized.  

In overall research findings, there are several perspectives of the respondents 

related to apology in daily life and business life. In general, responses lack the 

awareness of making a full apology to another person, neglecting the art side 

apologizing - explaining the situation in detail to increase the level of satisfaction, 

being sincere and making it up to the person as much as possible. 

6.CONCLUSION 

The main purpose of research is to discover and analyze the level of perceptions 

and opinions of university students about making an apology in daily life and at the 
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workplace, along with the use of a structured interview technique. The consequences 

specifically reveal that a significant number of respondents lacks the awareness of 

making a full apology to another person, neglecting the proper way of apologizing, 

explaining the matter in a detailed way, being candid and making it up to the person. 

Due to the lack of practical communication efforts of the respondents, a full apology 

to the other side is the missing part for building successful relationships. Weick 

(2003) state that “mistakes are inevitable in organized life. . . .Exceptional action in 

the context of fragile organizing consists of efforts that keep the action going in the 

face of breakdown” (p. 67). Apologies that appear to be sincere are more successful 

at increasing reconciliation (Leunissen et al., 2012; Hatcher, 2011; Risen 

andGilovich, 2007). Business apologies represent such exceptional action performed 

as practical communication efforts that can preserve and strengthen relationships in 

work settings. The seven-component model of apology at work and in daily life 

offered here is a practical tool especially forbusiness people to mend and sustain 

long-term relationships. A seven-step apology model proposal in daily life and at 

work is as follows: 

1. Taking the responsibility for the situation: You take full responsibility for 

what has happened in the encounter. 

2. I damaged your trust when I did this: When you performed that action, you 

damaged the confidence of another person on you so explaining the situation 

clearly is necessary to build the relationship again.  

3. I am sorry and I apologize for that: You want to make the other feel that you 

are really sorry about what just happened and make an apology.  

4. Non-verbal cues are important when there is a full apology: Body language, 

tone, eye contact, keeping the body open, and welcoming (arms at your sides 

and shoulders back) all reflect how you really feel about something. 

5. I promise this will never happen again: To gain the trust of the person, put 

some effort and make a promise. 
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6. How can I make it up to you?: To compensate for the loss or to erase the 

negative influences, the question is asked sincerely. 

7. Follow through: To check on the person or observe the situation whether the 

compensation satisfied the person or not.  

The study also comes with some limitations. It is an exploratory and qualitative 

study attempting to understand the concept of apology in daily life and at work. Due 

to the nature of the study and difficulty in gathering data within a short time, the 

sample size can expand. For future studies, empirical research can be performed by 

considering the indicators in apology literature and bringing several perspectives to 

the research field. Cross-cultural indications and contextual circumstances in making 

an apology, considering the various industries can also be analyzed. 
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A Study of Relations Between Bitcoin, Currencies, Stock 
Exchanges and Commodities 

Meltem Tekinay1, İpek Deveci Kocakoç2 
Abstract 

The century that we live has started to change the phenomenon of “Economics”. The changes 
don’t effect smallest consumer yet but at the same time it should be borne in mind that these 
changes will create huge differences in the global sense in the future. 
In 2009 Satoshi Nakamoto, a person or a group of people, created the first crypto money 
system which has named as Bitcoin. The creation of this system shocked the cash system used 
up to now because of not having counterpart in real life. The fact that a financial value that 
can be produced completely in virtual environment and can provide intermediation function 
spreads in such a short time all over the world is gathering reaction from various fields. For 
some economists, Bitcoin undertake a task about being a speculative asset and when the task 
is ended, it will be disappeared like it had appeared suddenly. On the other hand, others 
think that this system is a valuable technology. Also they identify Bitcoin as the future money 
system that every person will transact. 
In this study, the correlation between Bitcoin markets and other financial assets and the most 
famous stock exchanges examined. To find out long term stabilization of these assets with the 
Bitcoin market tested with the Engle Granger test. It is aimed that this study will be expanded 
with neural network will be the essential for the thesis work that will continue after this study. 
Key Words: Digital Money, Engle Granger Test, Coentegration 
JEL Classification Codes: E44, F14, F6 
 

Bitcoin, Döviz Kurları, Borsa ve Emtialar Arasındaki 
İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma 

Özet 
Bulunduğumuz yüzyılda gelişmekte olan teknoloji, insanlık tarihinin yakından 
ilgilendiği”İktisat” olgusunu şimdiye kadar ele almadığı şekilde değiştirmeye başlamıştır. 
Bu değişimler henüz en küçük tüketici olan bireyi etkilememekle birlikte, bu değişimlerin 
ileriki dönemlerde global anlamda çok büyük farklılıklar yaratacağı gerçeği göz önünde 
tutulmalıdır.  
2009  yılında Satoshi Nakamoto adında kişi veya kişiler tarafından ilk kripto para sistemi 
olan Bitcoin kuruldu. Bu sistemin oluşturduğu para biriminin gerçek hayatta bir karşılığı 
olmaması, günümüze kadar kullanılmakta olan nakit para sistemini derinden sarstı. 
Tamamen sanal ortamda üretilip, aracılık fonksiyonu sağlayabilen bir finansal değerin tüm 
dünyada bu kadar kısa sürede yaygınlaşıp ünlenmesi çeşitli alanlardan tepki toplamaktadır. 
Bazı araştırmacılara göre Bitcoin spekülatif bir balon görevini üstlenmiştir ve bu balon 
görevini tamamladığında hızla ortaya çıktığı gibi hızla kaybolacaktır. Öteki taraftan bu 
sistem teknolojinin önemli nimetlerinden sayılmış ve gelecekte her bireyin tüm işlemlerini 
gerçekleştireceği bir para sistemi olarak tanımlanmıştır.  
Bu çalışmada Bitcoin piyasasının diğer finansal kaynak ve dünyaca ünlü borsalarla 
arasındaki korelasyonu incelenmiş ve bu araçların, Bitcoin piyasasıyla uzun dönemde 
dengeye gelme durumları Engle Granger testi ile test edilmiştir.  Bu çalışma sonrasında  ele 
alınan konu yapay sinir ağlarıyla genişletilecek tez çalışması için temel oluşturacaktır. 
                                                      
1 Master’s Student, Dokuz Eylul University, Graduate School of Social Scienes, Department 
of Econometrics, Izmir, Turkey, meltemtekinay@yahoo.com.tr 
2 Professor Doctor, Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and Administrative 
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1. INTRODUCTION 

One of the most important revolutions with developing technology takes place 

in the financial system. The fact that money is a concrete asset in its time from its 

invention to the present has been one of the biggest reasons for trust in money. The 

transfer of the banking system to the electronic environment in recent years has made 

it easier for users and bankers to accelerate and streamline their business in many 

ways, making it easier to perceive today's virtual money perception. The basis of 

operations such as money transfer transactions, credit purchase/payment, credit card 

transactions, invoice payments, foreign currency/stock exchange trade on the 

Internet constitute the physical money. The technological developments that have 

taken place in the last 10 years are experienced in a way that will constitute an 

alternative of the monetary system in the world or will cause the collapse. So much 

so that there are researchers and scientists in the near future who predict that the 

location of cash will take the digital money used in digital platforms. While there is 

no clear consensus on whether this radical change will take place or not, the possible 

risks and advantages of the digital currency system of the economically powerful 

countries are discussed and the works for the role of future digital money are 

continuing3,4. 

2. DIGITAL MONEY, VIRTUAL MONEY AND CRYPTO MONEY 

Finance & Development magazine says that money can serve as a; 

 store of value, which means people can save it and use it later—smoothing 

their purchases over time; 

 unit of account, that is, provide a common base for prices; or 

                                                      
3 Countries which are using cryptomoney: Estonia, USA, Denmark, Sweden, Netherlands, 
Finland, Canada, Australia 
4Crypto money is on the agenda of the G20 summit, which will be held in November 2018. 
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 medium of exchange, something that people can use to buy and sell from 

one another(www.imf.org, 2018). 

Currency is defined as; a system of money in general use in a particular country 

at Oxford Dictionary. 

Digital currencyis explained as; a form of digital cash bought from a particular 

company in order to pay for goods and services on the internet at Cambridge 

Dictionary.  

Virtual currency, is a digital representation of value that is issued and controlled 

by its developers, and used and accepted among the members of a specific (virtual) 

community. Unlike regular money, it is relying on a system of trust and not issued 

by a central bank or other banking authority(en.finance.sia-partners.com, 2018). 

A cryptocurrency (or crypto currency) is a digital asset designed to work as a 

medium of exchange that uses strong cryptography to secure financial transactions, 

control the creation of additional units, and verify the transfer of 

assets(en.wikipedia.org, 2018). 

2.1 What is Bitcoin? 

Before explaining the emergence of Bitcoin, it is useful to show the position of 

Bitcoin in different sub-branches of the money phenomenon dedicated to the 

definitions mentioned above. Crypto currency is as indicated in Figure 1; digital 

currency classified as a virtual, modifiable and decentralized currency. 

 
Source: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf 

Figure 1. 
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Bitcoin is the first known crypto money. But before that there have been various 

virtual money attempts. In 1983 the American cryptographer David Chaum 

conceived an anonymous cryptographic electronic money called ecash. Later, in 

1995, he implemented it through Digicash, an early form of cryptographic electronic 

payments which required user software in order to withdraw notes from a bank and 

designate specific encrypted keys before it can be sent to a recipient. This allowed 

the digital currency to be untraceable by the issuing bank, the government, or a third 

party. 

In 1996, the National Security Agency (NSA) publisheda paper entitled How to 

Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash, describing a 

cryptocurrency system first publishing it in a MIT mailing list5 and later in 1997, in 

The American Law Review6.  

In 1998, Wei Dai published a description of "b-money", an anonymous, 

distributed electronic cash system. Shortly thereafter, Nick Szabo created "bit gold". 

Like bitcoin and other cryptocurrencies that would follow it, bit gold (not to be 

confused with the later gold-based exchange, BitGold) was an electronic currency 

system which required users to complete a proof of work function with solutions 

being cryptographically put together and published. A currency system based on a 

reusable proof of work was later created by Hal Finney who followed the work of 

Dai and Szabo (en.wikipedia.org, 2018). 

Lansky (2018) states that the crypto-money system provides the following 6 

conditions in the article "Possible State Approaches to Cryptocurrencies": 

1. The system does not require a central authority, distributed achieve 

consensus on its state.  

                                                      
5https://web.archive.org/web/20171105132003/http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.80
5/articles/money/nsamint/nsamint.htm 
6https://web.archive.org/web/20180112043050/http://digitalcommons.wcl.american.edu/aul
r/vol46/iss4/6/ 
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2. The system keeps an overview of cryptocurrency units and their ownership.  

3. The system defines whether new cryptocurrency units can be created. If new 

cryptocurrency units can be created, the system defines the circumstances of 

their origin and how to determine the ownership of these new units. 

4. Ownership of cryptocurrency units can be proved exclusively 

cryptographically.  

5. The system allows transactions to be performed in which ownership of the 

cryptographic units is changed. A transaction statement can only be issued 

by an entity proving the current ownership of these units. 

6. If two different instructions for changing the ownership of the same 

cryptographic units are simultaneously entered, the system performs at most 

one of them. 

Bitcoin originated around the time of the global financial crisis, in 2008–09. It 

is unclear whether the ostensible founder, the cryptically named Satoshi Nakamoto, 

really exists (James, 2018). 

Approximately 9 years after the creation of the market value of $ 200 million 

was recorded(statista.com, 2018). 

With the emergence of Bitcoin, the number of altcoins, now known to have 

reached 4000, is derived. From a historical point of view, it is known as the altcoin 

Litecoin, which was recently established to Bitcoin(en.wikipedia.org, 2018). 

Bitcoin and the top 3 altcoins as the market value can be listed as; 

Table 1. 

Bitcoin and Altcoins Market Cap Circulating Supply 

Bitcoin $114.983.804.223 17.312.400 BTC 

Ethereum $23.506.012.123 102.458.933 ETH 

Ripple (XRP) $19.325.455.015 39.935.410.492 XRP* 



 
 

876 
 

Bitcoin Cash $9.057.598.048 17.392.588 BCH 

Source: https://coinmarketcap.com Dates for October 2018  

*Not mineable. 

3. SURVEY OF RELEVANT LITERATURE 

In the literature review, whether Bitcoin is a speculative entity or not, its relation 

to other financial resources and the Bitcoin market have been evaluated in various 

studies. 

Blau (2018) reported that the Bitcoin value, which started trading in a few cents 

in its study, lost 60% of its value in the months after it reached US $ 1,132.26 in 

2013, representing the presence of asset bubble appropriately. However, as a result 

of the tests conducted in the study, it was concluded that speculative trade was not 

experienced significantly in the period mentioned. 

Koçoğlu and others (2016) evaluated Bitcoin prices, Bitcoin market efficiency, 

volatility and liquidity. The results of the analysis revealed that there is no significant 

relationship between Bitcoin and other currencies. 

Atik and others (2015) found that the Bitcoin daily exchange rate between 2009 

and 2015 affected the Japanese Yen price with each other in a delayed manner. It has 

determined that there is a one-way causality relationship from Japanese Yen to 

Bitcoin. 

In another study, Ciaian and others (2017) investigated the price dependencies 

between the Bitcoin and altcoin markets for the short and long term. While the 

hypothesis that altcoin prices increase with the development of the Bitcoin market 

could not be rejected for a short period, but it was rejected for long term. The second 

hypothesis that pricing similarities in Bitcoin and altcoin markets have strengthened 

market partnerships could not be defined for short term but rejected for long term. 

Tiwari and others (2017) found that the Bitcoin market was efficient outside the 

April-August 2013 and August-November 2016 periods. 
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In another study, Dwyer (2014) explained that the use of technology and the 

limitation of the quantity produced could create a balance in which a digital currency 

would have a positive value. The volatility of Bitcoin's monthly returns is higher 

than foreign currencies such as gold or dollar. He noted that the lowest monthly 

fluctuations for Bitcoin are less than the highest monthly fluctuations in foreign 

currencies. 

Urquhart (2016) in his study showed that the Bitcoin market was not weakly 

efficient during the period examined and stated that it could become more effective 

for some market tests in the 2nd period. 

4. AIM AND METHOD OF RESEARCH 

The aim of this study is to test with Engle Granger test in order to find existence 

of cointegration between Bitcoin and some of altcoins, stock exchanges, currencies 

and gold/crude oil prices. The correlation coefficients, which have a different point 

of view in terms of showing the size of the relationship, are also shown in the study. 

The daily prices between the years 2010-2018 are taken into consideration in the 

study. Due to Bitcoin's 7/24 online system, the sample volume is adapted to 

platforms that allow transactions at certain hours during the week. 9 altcoins were 

selected from the most commonly used 25 altcoins to add to this study,which are; 

Bitcoin Cash, Dash, Decred, Ethereum, Litecoin, Teter, Nem, Vechain, Ripple and 

Monero. Dow Jones, Nasdaq, Standart&Poor, Russel 2000, Shanghai Stock 

Exchange and Nikkei 225 are among the world famous stock exchanges included to 

this study. Currencies that had been tried to explain the relation between Bitcoin are; 

Australian Dollars, Brazilian Reals, Swedish Francs, Canadian Dollars, Chinese 

Yuan, Euro, Pound and Japanese Yen have been included. Gold7 and oil8 prices were 

used among the commodities. All financial resources and Bitcoin data were 

considered in US dollars. 

4.1 Cointegration and Engle-Granger Test 

                                                      
7 Rendgold Resources Limited (GOLD) NasdaqGS 
8 Crude Oil WTI Futures - Nov 18 (CLX8) 
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Correlation and cointegration are two regression based concepts that are 

commonly misused by the trading community. Complex in their formulation, both 

are inter related and are used to calculate the relationships between two or more 

products (ie commodities, forex, stock prices) over a specific time period. 

Correlation is a value of +1 (positive correlation) or -1 (negative correlation) is 

assigned based on the how efficiently the two prices react to each other. Correlation 

identifies pairs that move in either tandem or opposing directions. 

Cointegration analyses the movements in prices and identifies the degree to 

which two values are sensitive to the same mean or average price over a given time 

period. It doesn’t say anything about the direction that the pairs will move. 

Cointegration only measures whether or not the distance between them remains 

stable over time(onestepremoved.com, 2018). 

The idea behind cointegration is that there are common forces that comove the 

variables over time. The presence of cointegration between variables implies that at 

least one of them can be utilized to help forecast other variables because a valid 

causal relationship based on the error-correction model exists(Angelini et al., 

2018:34). 

Cointegration is one of the most important developments in time series 

econometrics in the last quarter century. A group of non-stationary I(1) time series 

is said to have cointegration relationships if a certain linear combination of these 

time series is stationary. There are two major approaches to testing forcointegration, 

the Engle–Granger two-step method (Engle and Granger, 1987)and the Johansen 

procedure (Johansen, 1988, 1991; Johansen and Juselius, 1990). The Engle–Granger 

method involves firstly running regression of one variable on another, and secondly 

checking whetherthe regression residual from the first step is stationary using, say, 

an ADF test. (Wang, 2009: 49). 

According to the Engle-Granger test, the variables are assumed to be stationary 

in the same level. After the regression is applied to the variables which has the same 

stability level, the regression errors is checked. If the error terms are found to be at 
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the level of stationarity, it is concluded that there is a cointegration between the 

variables(Dilber and Kılıç, 2018: 111). 

4.2 Implementation 

The stationary level of all the variables discussed were analyzed with ADF test. 

Dash, Teter, Ripple,Nem and Swedish Franc were not included in the cointegration 

analysis because of founding them stable in levels. Gold prices are not included to 

this analysis because gold prices were found that stable at levels in 0,05 significance 

level. According to ADF test, all other financial assets were found stable at first 

difference. At Table 2, there's stationary results of variables which has been found 

cointegrated with Bitcoin. 

Table 2. Results of ADF Unit Root Test 

 Level 1. Difference 

 Constant Constant 

and 

Trend 

None Constant Constant 

and Trend 

None 

Bitcoin -2.0809  

(0.252) 

-1.9597  

(0.6206) 

-0.9544  

(0.3030) 

-15.09 

(0.00)* 

-15.1121 

(0.00)* 

-15.114  

(0.000)* 

BitcoinCash -1.8170  

(0.372) 

-1.5254  

(0.8192) 

-0.3768  

(0.5482) 

-17.26 

(0.00)* 

-17.3150 

(0.000)* 

-17.279  

(0.000)* 

Litecoin -1.9981  

(0.287) 

-2.5930  

(0.2836) 

-1.5909 

(0.1052) 

-12.10 

(0.00)* 

-12.099  

(0.000)* 

-12.1022 

(0.000)* 

Monero -1.4347  

(0.566) 

-2.1562  

(0.5132) 

-1.0063 

(0.2825) 

-11.61 

(0.00)* 

-11.608  

(0.000)* 

-11.6099 

(0.000)* 

Ethereum -2.0266  

(0.275) 

-3.3310  

(0.0618) 

-1.4654  

(0.1336) 

-4.943 

(0.00)* 

-4.9392 

(0.000)* 

-4.93612 

(0.000)* 

VeChain -2.2095 

(0.203) 

-2.8203 

(0.1900) 

-1.9109 

(0.0535) 

-9.145 

(0.00)* 

-9.14750 

(0.000)* 

-9.14245 

(0.000)* 
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Lag lenght selected by  Schwarz Information Criterion.Null hypothesis: Unit root exists / Data is not stationary. (*) indicates that 

null hypothesis is  rejected.  

 

Table 3. Results of Cointegration Test 

Examinated Variable 

In Order to Find 

Cointegration Between 

Bitcoin 

 

Z-value 

 

Prob. Value 

 

t-value 

 

 

Prob. Value 

BitcoinCash -36.590 0.0012* -4.20618 0.0041* 

Litecoin -88.902 0.0000* -5.78912 0.0000* 

Monero -53.478 0.0000* -5.08469 0.0001* 

Ethereum -452.08 0.0000* -6.43569 0.0000* 

VeChain -64.013 0.0000* -4.81375 0.0003* 

Null hypothesis: No cointegration exists. (*) indicates that null hypothises rejected in  0,05 significance level. 

As the indicated analysis results of the Table 3., cointegration found between 

Bitcoin and Bitcoin Cash, Litecoin, Monero, Ethereum, Vechain. 

Correlations of the financial assets dealt with Bitcoin were examined and those 

with a correlation of 70% or more were shown in Table 4. The remarkable part was 

found to be 74% positive correlation with the Dow Jones stock exchange and 

Bitcoin, which was found that they arenot cointegrated in the cointegration analysis. 

This shows once again that cointegration and correlation can produce different 

results. 

Table 4. Correlation Coefficients For Bitcoin 

Variable Correlation Coefficient 

Dow Jones 30 0,746355 
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Dash 0,96984 

BitcoinCash 0,875181 

Decred 0,907491 

Ripple 0,860674 

Litecoin 0,964564 

Monero 0,971847 

Ethereum 0,927167 

Vechain 0,765458 

Nem 0,869523 

5. RESULTS AND IMPLICATIONS 

In this study, possible relations between Bitcoin, which is one of the end 

products of the technological age that the whole world is trying to keep up with, and 

the other financial assets, were examined with Engle-Granger method. The aim of 

the study is to develop a perspective on the idea that Bitcoin, which has been known 

and used for a short time, has been influenced by different variables. According to 

the data between 2010-2018, it was found that Bitcoin only cointegrated with some 

of the altcoins. This result is not surprising, because it is known that the altcoins are 

continuation of Bitcoin. In the study, results of anti-thesis were found to be 

considered as a tool that has not been balanced in the long term by Bitcoin's other 

financial instruments (the most commonly used currencies and commodity 

exchanges, gold-oil prices in the world). Correlation and cointegration concepts were 

explained and their results were compared. With these results, it is aimed that to 

increase confidence in Bitcoin. In future studies, it is recommended to apply this 

analysis with Johansen method. This study constitutes the basis for the master thesis 
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examining the Bitcoin movements according to the scenarios likely to occur in the 

global economy in the future by using artificial neural network method. 
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Gizli know-How un ve Gizli Bilgilerin (Ticari Sırların) 
Hukuka Aykırı Edinim, Kullanım ve İfşaya Karşı Korunması 

Hakkındaki 2016/943 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin 
işletmeler üzerindeki etkileri 

Aslı Tutucu1 
Özet 

İşletmeye ait ticari sırlar, rakipler arasındaki en önemli rekabet faktörlerinden biridir. 
Ticari sırların saldırılara karşı korunması önemli ve zorunlu fakat bunun sağlanması bir o 
kadar zordur. Avrupa ülkelerinde gerek “ticari sır” kavramının tanımı gerek “ticari sırların 
korunması” konularında ortak düzenlemeler bulunmamaktadır. Söz konusu eksikliğin 
giderilmesi, Avrupa Birliği’nde ticari sırların korunmasının üye devletler bakımından ortak 
hale getirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu Strateji 2020 programı çerçevesinde 
çalışmalar yürütmüş ve Avrupa Parlamentosu tarafından Nisan 2016’da kabul edilen 
Direktif, 5 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Üye devletlere ise iç hukukun 
Direktife uyumlu hale getirilmesi için iki yıllık süre tanınmıştır. Çalışmamızın konusunu 
“Gizli know-How un ve gizli bilgilerin (ticari sırların) hukuka aykırı biçimde edinim, 
kullanım ve ifşaya karşı korunması” hakkındaki AB Direktifi oluşturmaktadır. Kısaca oluşum 
süreci ve Direktifin amacı üzerinde durulduktan sonra, önce “ticari sır” kavramı, ardından 
Direktifin 3. ila 5. maddelerinde düzenlenen hukuka uygun fiiller ve hukuka aykırı fiiller ile 
istisnaların düzenlendiği hükümler incelenecektir. Bu çerçevede uygulamada önem taşıyan 
“reverseengineering” (tersine mühendislik) ve “whistleblowing” uygulamalarının ticari 
sırların korunması bakımından nasıl değerlendirildiği de ele alınacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Ticari sırlar, know-how, AB Direktifi, hukuki koruma 
JEL Sınflama Kodları: K15, K19, K33, Q55, D83, O30 
 
The Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and 

of the Council on the protection of undisclosed know-how 
and business informations (tradesecrets) against their unlaw 

fulacquisition, use and disclosure has an influenceon 
establishments 

 
Abstract 

Trade secrets is one of the most important rivalry factor. Because of they are important asset 
of establishments, they have high economic value and be subjected to various assault 
sandviolations. Protect against attacks trade secrets is important and obligatory but yet it is 
difficult to ensure that. In European countries, it is possible to speak out that there is no 
common solutions, provision so rany arrangement about either definition terms of trade 
secret or protection of trade secrets against attacks. The European Parliament has 
beendrawn in thisrespectout a Directive forthefirst time. The Directive which has 
beenaccepted on April 2016 and has beencame in toforce on 5th July 2016. Subject of 
ourwork is theprotection of trade secrets against their unlaw fulacquisition use and 
disclosure. Briefly, after the process of formation and the purpose of the Directive, firstly the 

                                                      
1 Dr. Öğretim üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 
Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye, asli.tutucu@deu.edu.tr 
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concept of trade secret, then theacts in accordance with the lawand the unlawful acts and 
exceptions regulated in articles 3 to 5 of the Directive will be examined. Inthiscontext, it will 
be discussed however se engineering and whistle blow in gpractices that are important in 
practice are evaluated in terms of protection of tradesecrets. 
 
Keywords: Tradesecret, know-how, The Directive E, protection 
JEL Classification Codes: K15, K19, K33, Q55, D83, O30 

 

1. GİRİŞ 

İşletmeye ait ekonomik değeri olan bilgilerin giderek artan saldırılara karşı 

korunmasında, sır sahibinin önemli bir menfaati vardır. Çalışmamızın konusunu 

ticari sırların korunmasına ilişkin 2016/943 sa. AB Direktifi oluşturmaktadır. 

Öncelikle Direktifin hazırlanma süreci ve çıkarılış amacı ele alınacak, daha sonra 

Direktifin konusu ve uygulama alanı başlığı altında tartışmalı olan “ticari sır”  

kavramına yer verilecektir. Hukuka uygun fiiller ile hukuka aykırı fiiller örneklerle 

açıklandıktan sonra, hukuka aykırı fiillerin istisnaları üzerinde durulacaktır. 

Çalışmanın son bölümünde, ticari sır ihlallerinde hak sahiplerinin başvurabilecekleri 

hukuk yolları ve ileri sürebilecekleri talepler kısa bir şekilde incelenecektir. Böylece 

ticari sırların etkili biçimde korunabilmesi için işletmelerin alması gereken tedbirler 

ve göz önünde bulundurmaları gereken noktalar vurgulanmış olacaktır. 

2. DİREKTİFİN HAZIRLANMA SÜRECİ- TARİHSEL GELİŞİMİ 

2016/943 sa. AB Direktifi, yaklaşık beş yıl süren hazırlık çalışmalarının 

tamamlanmasıyla, 2016 yılının Nisan ayında AB Parlamentosu tarafından kabul 

edilmiştir. (Dorner,https://www.cmshs-bloggt.de) 28 Ocak 2013 tarihinde AB 

Komisyonu hazırlamış olduğu “Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Gizli Know-

How ve Gizli Ticari Bilgilerin (ticari Sırlarının) Hukuka Aykırı Edinim, Kullanım 

ve İfşaya Karşı Korunması Hakkındaki Direktif tasarısını” (COM (2013) 0813-C7-

0432/2013-2013/0402 (COD)) yayımlamıştır.(Koós, 2016:224,GRUR,2014:1) 2014 

yılının mayıs ayında Konsey, ilk birleştirilmiş metni kabul etmiş;  15 Aralık 2015’de 

Lüksemburg başkanlığı, AB Parlamentosu’nun temsilcileri ile geçici bir uzlaşma 

metni üzerinde anlaşmış, sonrasında uzlaşma metni 18 Aralık 2015 tarihinde AB 

Konseyinde, daimi temsilciler komitesinde onaylanmıştır. 2015 yılının Haziran 
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ayında AB Parlamentosu Direktif tasarısı hakkında bir rapor yayınlamış ve bu rapora 

dayalı olarak başlayan AB Komisyon, Konsey ve Parlamentosu üçlü görüşmeleri 

2015 yılının sonunda sona ermiştir.(Koós,2016:224), Direktif Avrupa 

Parlamentosunda 14 Nisan 2016 tarihinde (Lessmann ve Kaboth, 2016:3), 27 Mayıs 

2016 tarihinde ise de AB Konseyinde kabul edilmiş, (Heinzke, 2016:179) 15 Haziran 

2016 tarihli AB resmi gazetesinde yayımlanarak, üye ülkeler için öngördüğü iki 

yıllık uyumlulaştırma süresi ile birlikte 5 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Üye ülkeler için iç hukuka uyumlulaştırma süresi 2018 yılının Haziran 

ayında sona ermiştir. (Hoeren ve Münker, 2018:150)  

3. DİREKTİFİN AMACI- ÜYE DEVLETLERDE UYUMLULAŞTIRMA 

ZORUNLULUĞU 

Direktifin temel amacının, işletme sırları için AB içinde asgari bir ortak koruma 

seviyesinin sağlanması olduğu,  6. ila 10. no’lu Direktif gerekçelerinde açıklanmıştır. 

Çıkış noktası ise, gizli olan fakat özel yasal korumaya sahip olmayan bilgilerin ihlal 

edilmelerindeki kolaylıktır. Bu bilgiler, kanunen özel korumaya sahip olmadıkları 

halde çok kolay biçimde zedelenmektedirler. Öyle ki gizli bilgilerin bir defaya 

mahsus ihlali, gizliliklerini kaybederek aleni hale gelmelerine ve 

değersizleşmelerine neden olmaktadır.(Hauck, 2016:2218) İşletme sırlarının 

işletmelerin yenilik- ve rekabet yetenekleri ile Avrupa ortak pazarının gelişimi için 

ekonomik önemine Direktifin 1.ila 4.no’lu gerekçelerinde değinilmiştir. Avrupa 

içinde know-how değişiminin teşvik edilmesi, aynı zamanda rekabet avantajı 

sağlamak Direktifin amaçlarından biri olarak açıklanmaktadır. Teknik know-how ve 

diğer ticari sırlar, müşteri verileri gibi bilgiler, işletmeler için büyük önem 

taşımaktadır. İşletmeler bu bilgiler için hem maddi hem de zaman bakımından 

yatırım yaparlar. Çalışanların eğitimi gibi aldıkları tedbirler çerçevesinde bilgilerin 

gizli kalmasında hem istekleri hem de menfaatleri vardır. Gizli bilgiler konusundaki 

menfaat durumu, tüm üye devletlerde benzer olmasına rağmen, iş sırlarının 

korunması konusu çok büyük farklılıklar taşımaktadır.(Gärtner, 2014:650) AB 

Komisyonu burada bir yenilik (innovasyon) engeli görerek, Strateji Avrupa 2000 

çerçevesinde iş sırlarının korunmasını tüm üye ülkelerde uyumlu hale getirmenin, 
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sınır ötesi know-how değişimini yani know-how un bir ülkeden bir başka ülkeye 

aktarılmasını ve yeniliği teşvik edeceğini kabul etmektedir.(Gärtner,2014:650) 

Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut kurallarının çok farklı yapılandırılmış olması ve 

ticari sırlar için ortak bir koruma seviyesinin öngörülmemesi, yasal koruma açığı 

olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca ulusal hukuk kurallarında bir parçalanma da 

dikkati çekmektedir. Çoğu ülkede gizli know-how un ya da iş sırlarının korunması 

konusunda özel bir yasa mevcut değildir. Konu ile ilgili kurallar farklı hukuk 

alanlarına bölünmüş durumdadır. (Dorner, https://www.cmshs-bloggt.de) Almanya 

örneğine bakılacak olursa, iş sırlarının esas olarak Alman Haksız Rekabet 

Kanunu’nun ceza hükümleri §17 ve §18 çerçevesinde korunduğu görülmektedir. 

Diğer bazı üye devletlerin aksine bağımsız olarak özel hukuka dayalı talepte 

bulunabilmenin somut dayanağı yoktur. Ancak gerek uygulamada gerek öğretide  

işletmelerin işletme- ve iş sırlarının ihlal edilmesi halinde üçüncü kişilere karşı 

Alman Medeni Kanunu’nun “kişilik hakkının korunmasını” düzenleyen  § 823/II 

hükümlerine göre özel hukuka dayalı taleplerini ileri sürebilecekleri kabul 

edilmektedir.(Rauer ve Eckert, 2016:1239) Anılan düzenlemeler yanında Patent 

Kanunu § 140/c.I.3.; Ceza Kanunu § 203; Tele Komünikasyon Kanunu §138, Bilgi 

Özgürlüğü Kanunu §6 c.2 ve Limited Şirketler Kanunu § 85 ‘de de işletme sırlarının 

korunması ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu görülmektedir. Tek başına bu örnek 

bile üye ülkelerde ortak bir koruma rejiminden söz edilemeyeceğini göstermektedir. 

(Hauck, 2016:2218) Özellikle bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak ve yeknesak bir 

sır korumasını sağlayıp, ticari sırlarının korunmasına dair kuralların 

uyumlulaştırılması amacıyla 2016/943 sa. AB Direktifi kabul edilmiştir. Bu şekilde 

tüm işletmeler için adil rekabet koşulları oluşturulacak ve ortak kurallarla sınır ötesi 

araştırma ve geliştirme teşvik edilecektir. (www.mll-news.com) 

4. DİREKTİFİN KONUSU VE UYGULAMA ALANI 

4.1. Genel Olarak  

Direktifin konusunu genel olarak, iş sırlarının hukuka aykırı edinim, hukuka 

aykırı kullanım ve hukuka aykırı ifşaya karşı korunması oluşturmaktadır.(m.1/II)  

Direktifin 2013 yılında yayınlanan tasarısına kıyasla, kabul edilen metinde göze 
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çarpan önemli değişiklik, asgari bir uyumun, koruma bakımından asgari bir 

standardın yeterli görülmesi ve tam bir uyumlulaştırmanın gerekli olmamasıdır. 

(Rauer ve Eckert, 2016:1239) Böylece üye devletlere Direktif tarafından 

öngörülenin üzerinde, daha güçlü bir koruma getirmeleri olanağı tanınmıştır. 

Tanınan bu olanağın öğretide AB içinde amaçlanan ortak koruma seviyesini 

zedeleyebileceği dile getirilmektedir. (Rauer ve Eckert, 2016:1239). Direktifin 

merkezini “ticari sır” kavramı oluşturmaktadır. Ancak Direktifin başlığında ticari 

sırlar (gizli ticari bilgiler) kavramı yanında, gizli know-how kavramına da yer 

verilmiştir. İlginç olan nokta, 2016/943 sa. Direktif başlığında ve madde 

gerekçelerinde “know-how” terimi kullanılmış olmasına rağmen, Direktif 

maddelerinde know-how terimine yer verilmemiş olmasıdır. Direktifin 1.No’lu 

gerekçesinde bilgiye dayalı ekonominin büyük bir rekabet avantajı sağlayacağı ve 

bunu sağlamak için işletmelerin know-how un ve bilgilerin elde edilmesine, 

geliştirilmesine ve uygulanmasına yatırım yaptıkları, entelektüel sermayenin 

sağlanması ve kullanılmasına yapılan bu yatırımın işletmelerin rekabet yetenekleri 

ve Pazar başarıları için çok önemli bir faktör olduğu belirtildikten sonra yeniliklerin 

sonuçlarını elde etmenin bir yolunun da ilgili işletme için değer taşıyan ve genel 

olarak bilinir olmayan bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi değerlendirmenin korunması 

olduğu ifade edilmiştir. Ardından 1.no’lu gerekçe, açıklanmamış ve gizli tutulan bu 

tür değerli know-how un ve bu tür değerli iş bilgilerinin “ticari sır” olarak ifade 

edileceğini belirterek farklı bir yaklaşım sergilemiş ve “ticari sır” kavramını, gizli 

know-how u ve gizli iş bilgilerini içine alan daha bir genel kavram olarak 

açıklamıştır. (Bkz. 1.no’lu direktif gerekçesi) Benzer şekilde 14 no’lu Direktif 

gerekçesinde “ticari sır” kavramı için koruma alanını daraltmadan homojen bir tanım 

belirlemenin gerekli olduğu vurgulandıktan sonra, kavramın hem gizli 

tutulmalarında haklı bir menfaatin bulunduğu hem de bu gizliliğin sürdürülmesi ve 

korunmasında meşru bir beklentinin varolduğuknow-how un ticari bilgileri ve 

teknolojik bilgileri kapsadığı belirtilerek, “ticari sır”, know-how u ve diğer bilgileri 

de içine alan daha genel bir kavram olarak açıklanmıştır. (Bkz.14. No’lu Direktif 

gerekçesi) Esasen know-how kavramının içeriğinin belirlenmesi ve kavramla ilgili 

belirsizliklerin giderilmesi öğretinin uzun zamandan beri üzerinde durduğu bir 
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sorundur. Bu konuda birçok yazarca benimsenen ve bizim de katıldığımız görüş, 

know-how kavramını, sadece teknik bilgileri değil aynı zamanda işletmenin ticari 

bilgilerini de içine alan gizli olan ya da gizli olmayan bilgi bütünü olarak tanımlama 

yönündedir. (Saumweber, 1978: 91,92.) (Martinek, 1992: 216-218) Bu nedenle 

özellikle “gizli know-how” un, teknik yani üretime dayalı, teknolojik gizli bilgileri 

ifade eden “işletme sırrı” kavramı ile işletmenin ticari bilgilerini ifade etmek için 

kullanılan “ticari sır” kavramlarını (Rauer ve Eckert, 2016:1239) kapsayan daha 

genel bir kavram olduğu kabul edilmektedir. (Baranowski ve Glaßl, 2016:2563) 

Oysa 2016/943 sa. Direktifte daha farklı bir yol izlenmiştir. Direktif’in 2.m’sinin 

1.bendinde, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasının (TRİPS) m. 

39/II.f.’sında  düzenlenmiş olan “ticari sır” tanımına çok yakın bir tanım 

bulunmaktadır.(Gärtner vd. 2016:3) Direktifin 14 no’lu gerekçesinde de belirtildiği 

gibi burada “ticari sır” kavramı hem teknolojik bilgileri hem de teknik özellik 

taşımayan ticari bilgileri içerir şekilde düzenlenmiştir. (Bkz.14.no’lu Direktif 

gerekçesi) Gözden kaçırılmaması gereken önemli noktalardan biri, Direktif’in ticari 

sırrın tanımlanmasında örnek aldığı TRİPS m. 39/II.fıkranın sadece asgari bir norm, 

minimum bir gereklilik ortaya koyduğudur. Bu nedenle ticari sır tanımından 

hareketle bunun, büyük pratik sınırlamalar getirmesi beklenmeyecek, ulusal kanun 

koyucu, diğer bilgilerin de korunması ihtiyacında bağımsız kural koymada özgür 

olacaktır. (GRUR, 2014:4)   

4.2. 2016/943 sa. Direktife Göre  “Ticari Sır” Kavramı  

 2.maddenin 1.bendine göre “ticari sır”, a. Ne bütün olarak ne de unsurlarının 

düzenlenmesi ya da birleşimi bakımından,bu tür bilgilerle alışılmış şekilde uğraşan 

kişiler çevresince genel olarak bilinmeyen ya da kolaylıkla ulaşılır olmayan; b.Gizli 

olduğu için ticari değer taşıyan; c.Bilgiler üzerinde hukuka uygun olarak kontrol 

sahibi olan kişi tarafından şartlara göre alınan uygun gizli tutma tedbirlerinin 

konusunu oluşturan, bilgilerdir. Söz konusu unsurların kümülatif olarak bulunması 

gerekmektedir. Direktifte yer alan “ticari sır” tanımının ulusal hukuklarda kabul 

edilen iş- ya da işletme sırrı tanımından farklılık taşıdığı dikkati çekmektedir. Sadece 

bir karşılaştırma yapmak ve Direktifte yer alan tanımın farklılığına dikkati çekmek 
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amacıyla Almanya örneğine bakılacak olursa, Alman Federal Mahkemesi yasalarda 

tanımlanmayan iş- ya da işletme sırrı kavramı için dört kriter belirlemiştir. Buna 

göre, “ticari ya da işletme sırrı”, işletme ile ilişkili olan, aleni olmayan, sadece sınırlı 

bir kişi çevresi tarafından bilinen, gizli tutulmasında işletme sahibinin haklı 

ekonomik menfaatinin bulunduğu ve gerek kendisinin açıkladığı gerek anlaşılan 

iradesine göre gizli tutulması gereken vakıalardır. (BGH,27.04.2006 I ZR 126/03, 

Kundendatenprogramm, GRUR 2006:1044) (Koós, 2016:226),(Rauer ve Eckert, 

2016:1239) Mahkemenin daha eski kararlarında ise gizli tutulmasında toplumun 

haklı menfaatinin bulunmasından söz edilmektedir. (Bkz.BGH, 20.5.1996-II ZR 

190/95, NJW 1996, 2576). (ayrıca, Baranowski ve Glaßl, 2016:2564) İçtihat 

tarafından geliştirilen bu tanımda ticari sırlar için gizli kalmasında haklı ekonomik 

menfaatin bulunması ve işletme sahibinin gizli tutma iradesi ön plandadır. Direktifte 

yer alan tanım ise kavramı daraltmış ve yeni bir unsur ortaya çıkarmıştır: “uygun 

gizli tutma tedbirlerinin konusunu oluşturan bilgiler”. Bu unsurun ispat sorunlarını 

da beraberinde getirmesi olasıdır. Genel olarak tanım incelendiğinde birinci unsur 

yani ticari sırrın “bu tür bilgilerle alışılmış şekilde uğraşan kişiler çevresince genel 

olarak bilinmemesi ya da kolaylıkla ulaşılır olmaması” şartı, aleni olmamayı ifade 

etmektedir. Bilgi sadece sınırlı bir kişi çevresinde bilinir olmalıdır. İlgili branşta 

büyük zorluk olmaksızın öğrenilmesi mümkün olan bilgiler korunmayacaktır. 

(Heinzke, 2016:180); (Baranowski ve Glaßl, 2016:2565) Bu bilgiler gizli tutmayla 

yükümlü kılınmış diğer kişilere aktarıldığı takdirde de korunacaktır. Sınırlı kişi 

çevresi ile kastedilen budur. Burada önemli olan sır sahibinin bu kişi çevresi üzerinde 

kontrole sahip olabilmesidir. Eğer bilgi meşru bir yolla ilgili branşta aleni hale 

gelirse koruma kalkacaktır. Direktife göre sır için zararlı olan ilgili branşta bilgilerin 

tanınırlığı ve onlara kolay erişilebilirliktir. (Baranowski ve Glaßl, 2016:2565) İkinci 

unsur olan bilgilerin gizli olduğu için ticari değere sahip olması şartı ise, sadece gizli 

tutulmasında haklı ekonomik menfaatin bulunduğu bilgilerin korunacağını 

göstermektedir. Eğer bilgiler, sır sahibinin iş faaliyeti ile ilgili olup iş yeteneği için 

önem taşıyorsa her zaman haklı ekonomik menfaat bulunacaktır. (Baranowski ve 

Glaßl, 2016:2564)  Önemsiz bilgiler ya da ticari değeri olmayan özel yaşam alanına 

ait, özel yaşamın korunması kapsamında yer alan manevi sırlar Direktif kapsamına 
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girmez. Değer bakımından maddi bir tutar ya da değer eşiği belirleme gereği 

bulunmamaktadır. Ticari olarak değerlendirilebilen tüm bilgiler bu kapsama 

girebilecektir. (GRUR, 2014:4)  (Baranowski ve Glaßl, 2016:2564) Üçüncü unsur 

olan bilgilerin uygun gizli tutma tedbirlerinin konusunu oluşturma zorunluluğu ise 

gerçekte işletmeler üzerinde en fazla etki doğuracak unsurdur. Çünkü bilgilerin 

“ticari sır” sayılıp korumadan yararlanabilmesi için sır sahibinin iş sırlarının 

korunması için yeterli tedbirler aldığını ispatlaması gerekecektir.(Gärtner vd.2016:4) 

Bu şart birçok ülkenin iç hukukuna oldukça yabancıdır. Örneğin Alman hukukunda 

-yukarıda da ifade edildiği gibi- işletme sahibinin gizli tutma iradesi önem 

taşımaktadır ayrıca tedbir alınıp alınmadığı önemli değildir. Gizli tutma iradesi de 

Federal Mahkemeye göre çoğunlukla gizli tutulan bilginin doğasından ortaya 

çıkmaktadır. (Heinzke, 2016:179) Gizlilik anlaşmalarının bulunmaması Mahkemeye 

göre önem taşımamaktadır (Hoeren ve Münker,2018:152) Maddede sözü edilen 

gizlilik tedbirlerinin uygunluğundan ne anlaşılması gerektiği açık değildir. Direktif 

de bu ifadeyi ayrıntılı biçimde açıklamamıştır. Burada şart koşulan, mümkün olan 

en iyi ya da en yüksek seviyede etkili koruma tedbirleri değil, sadece uygun bir 

koruma standardının sağlanmasıdır.(Hoeren ve Münker,2018:152) Hoeren ve 

Münker’e göre, bilgilerin sır karakterlerini korumak için proaktif olan ve süreklilik 

taşıyan gizli tutma tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Bunlar teknolojinin en yeni 

durumuna uygun, kapsamlı ve uzun süreli tedbirleri şart koşmaktadır. (Hoeren ve 

Münker, 2018:152) Direktif bir tedbirler kataloğu öngörmemiştir. Gizli bilginin tür 

ve değerine göre özel olayda alınması gereken tedbirin derece ve yoğunluğu 

değişecektir. Korunmaya değer bilgi ne kadar önemliyse gerekli güvenlik tedbirleri 

o kadar kapsamlı olacak duruma göre kademeli güvenlik tedbirleri almak 

gerekebilecektir. Bu bağlamda öğretide bir yandan teknik, hukuki ve yönetsel 

güvenlik tedbirleri ayrımı (Baranowski ve Glaßl, 2016:2565) diğer taraftan ise 

işletme içinde ve işletme dışında alınacak güvenlik tedbirleri ayrımları yapılmakta 

ve bunlara ilişkin çok sayıda örnek verilmektedir. (Hauck, 2016:2220) Giriş, geçiş 

ve çıkışlarda yapılacak kontroller, elektronik ve fiziksel bariyerler, (güvenlik 

kilitleri, şifreleme sistemleri, fire walls kurulumu) erişim engelleri ve ağ mimarisi 

yolları ile dijital ortamda depolanan bilgilere erişimin engellenmesi, işletmede özel 
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depolama alanlarının yasaklanması,  İşçilerle yapılan sözleşmelerde sadakat ve sır 

saklama yükümlülüklerinin, rekabet yasaklarının getirilmesi, bilgi koruma 

sistemlerinin kurulması, gizli bilgilerin işletme içinde ya da işletme dışındaki üçüncü 

kişilere aktarımının yeterince belgelenmesi ve kontrol edilmesi, işbirliği 

anlaşmalarına taraf olan partnerlerle yazılı gizlilik anlaşmalarının (non-

disclosureagreements/NDAs) yapılması vb. (Heinzke,2016:183), (Hauck, 

2016:2220), (https://www2.deloitte. com) 

4.3. Ticari Sırlarının Edinimi, Kullanımı ve İfşası 

Direktif ticari sırların korunmasını, onları kullanmanın üç farklı şekline dayalı 

olarak konu edinmektedir. Bunlar edinim (sırları elde etme), kullanım ve ifşadır. Bu 

üç kavram Direktifte ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır. Kanuni düzenlemenin 

merkezinde hukuka uygun (3.m.) ve hukuka aykırı (4.m.) davranışlar arasındaki 

ayrım bulunmaktadır. Direktif burada farklı somut olgularla bir somutlaştırma 

gerçekleştirmiştir. Hukuka uygun ve hukuka aykırı fiiller arasında ayrım yapıldıktan 

sonra 5.maddede istisnalar düzenlenmiştir. Bunlar temelde hukuka aykırı kullanım 

sayılmalarına rağmen, Direktifte yer alan yaptırımların onlar için uygulanması söz 

konusu olmaz. (Rauer ve Eckert, 2016:1240) 

5. HUKUKA UYGUN FİİLLER 

5.1 Genel Olarak 

Direktifin 3.m’de hukuka uygun fiiller düzenlenmiştir. 3.m., aşağıda belirtilen 

şekilde gerçekleştirilen edinimler hukuka uygundur dedikten sonra hukuka uygun 

olarak değerlendirdiği dört durumu ayrı bentlerde düzenlemiştir. a.“Bağımsız keşif 

ya da yaratım” ; b. Toplumun kullanımına sunulmuş olması ya da ticari sırrın 

edinilmesinde yasal bir sınırlamaya tabi olmaması şartıyla, bilgiyi edinenin hukuka 

uygun şekilde elinde bulunan ürün ya da eşyanın, gözlemleme, inceleme, sökme-

parçalara ayırma ve test edilmesi; c. Avrupa Birliği mevzuatına ve üye devletlerin 

yasa ve uygulamalarına uygun biçimde, çalışanların veya işçi temsilcilerinin bilgi 

alma ve danışma haklarını kullanmaları;  ve d. ise mevcut koşullara göre dürüst ticari 

uygulamalar ile bağdaşan diğer her türlü yöntem hukuka uygun sayılacaktır. Direktif 
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II. fıkrasında üye devletlere, ulusal hukuklarında ticari sırların edinim, kullanım ve 

ifşasını hukuka aykırı olarak tanımlayan başka bazı olguları tespit etme ve 

düzenleme olanağını da tanımıştır. (Rauer ve Eckert, 2016:1241) 

5.2. ReverseEngineering (Tersine Mühendislik) 

3.m.’nin b. bendinde uygulama için büyük önem taşıyan ve “Tersine analiz” 

olarak da ifade edilen “tersine mühendislik” “reverseengineering” konusu “ticari 

sırların hukuka uygun edinimi” başlığı altında ele alınmaktadır. Gözlem, test etme, 

inceleme, sökme parçalara ayırma (daha sonra tekrar birleştirme) ürünün içerdiği 

know-how’a ulaşmak için özellikle dijitalleşme nedeniyle giderek artan bir önem 

kazanmış, yeniliği ve rekabeti teşvik amacı nedeniyle bilgilerin ediniminde hukuken 

geçerli bir araç olarak açıklanmıştır. (Triebe, WRP 2018:795) Madde genel test etme 

özgürlüğünü düzenlemektedir. Düzenleme, kamuya sunulmuş ya da bilgiyi edinenin 

hukuka uygun şekilde elinde olan bir ürünün analiz ve test edilmesine izin 

vermektedir.( Hoeren ve Münker, 2018:153)  Bilgi hukuka uygun şekilde bir üçüncü 

kişiden elde edilirse, sonraki kullanım ya da ifşa hukuka aykırı olarak 

değerlendirilemeyecektir. Çünkü Direktifin m.4/III/a bendine göre, bir ticari sır 

sadece hukuka aykırı şekilde elde edildiği takdirde, onun kullanılması ya da ifşası 

hukuka aykırı olacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki çabanın-emeğin korunduğu 

haksız rekabet düzenlemeleri varlıklarını sürdürecektir. Söz konusu madde sadece 

ticari sırrın edinilmesine izin vermektedir ve bir ürünün taklit edilmesini ya da 

imitasyonunu korumamaktadır.(Rauer ve Eckert, 2016:1241) Bu madde kapsamında 

“reverseengineering” yolu ile bilgi ediniminin hukuka uygunluğunun istisnasını, 

maddenin II. fıkrasında yer alan düzenleme oluşturmaktadır. Eğer ticari sırrın 

edinimine sözleşme ile bir sınırlama getirilmişse, bu durumda hukuka aykırılık 

oluşacaktır. Direktif tersine mühendisliğin sözleşme ile engellenmesine olanak 

tanımaktadır.  Sözleşmeye dayalı sınırlamaların önemi böylelikle daha iyi 

anlaşılmaktadır. (Rauer ve Eckert, 2016:1241) . “Tersine mühendislik” diğer Avrupa 

ülkelerine ve ABD’ye kıyasla Almanya’da hukuka aykırı sayılarak yaptırımla 

karşılaşmaktadır. Bazı hallerde sır sahibinin sahip olduğu değerli üretim bilgisi için 

kasıtlı olarak patent başvurunda bulunmaktan kaçındığı ve bunu gizli tutmayı tercih 
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ettiği görülmektedir. Endişelendiği nokta değerli üretim bilgisinin aleni hale 

gelmesidir. Öğretide bu gibi durumlarda ve özellikle iş birliği sözleşmeleri ile mal 

temin ve teslimine ilişkin sözleşmelerde tersine mühendisliği engelleyecek sözleşme 

şartlarının kararlaştırılması önerilmektedir. (Gärtner vd. 2016: 4,5; Koch ve Farkas, 

2016:8) Bu şekilde test etme özgürlüğünün sınırlandırılmasına Direktif izin 

vermektedir. (Hoeren ve Münker, 2018:153) 

5.3. İş Hukuku Bağlamı 

3.m’nin c. bendinde, AB mevzuatına ve üye devletlerin yasa ve uygulamalarına 

uygun biçimde, çalışanların veya işçi temsilcilerinin bilgi alma ve danışma haklarını 

kullanmasının hukuka uygun olduğu belirtilmiştir. Hükmün amacı işçilerin ve işçi 

temsilcilerinin menfaatlerinin korunmasıdır. Eğer çalışanlar ya da işçi temsilcileri, 

Birlik hukuku ve ulusal mevzuatları uyarınca kullandıkları bilgi alma ve danışma 

haklarına dayalı olarak ticari sırları elde ederlerse, bu edinim hukuka uygun 

sayılacaktır. Böylece işletmede katılma ve birlikte belirleme hakları, ticari sırların 

korunması nedeniyle sekteye uğramayacaktır. (Rauer ve Eckert, 2016:1241) 

5.4. Dürüst ticari Uygulamalar (Honest Commercial Practice) ile Uyumluluk  

Direktifin 3.m.’sinin d.bendi dürüst ticari uygulamalar ile uyumlu olan tüm 

davranış biçimlerine izin vermektedir. Bu maddenin dışında yasak hükmü içeren 

m.4/II./b.’de ticari sırların “dürüst olmayan ticari uygulamalar” yolu ile 

edinilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir. Hukuka uygunlukla hukuka 

aykırılık arasındaki sınırı “dürüst ticari uygulamaları” kavramı belirlemektedir. 

(Gärtner vd. 2016:4,5) Her iki düzenleme de birbirine benzer şekilde çok esnek ve 

yoruma açıktır. Bu çerçevede dürüst ticari davranışlar ile dürüst olmayan ticari 

davranışlar arasındaki farkı ortaya koymak zorluk teşkil edecek ve bu, yargısal 

içtihat yolu ile gerçekleştirilebilecektir. (Gärtner vd. 2016:4,5) Kavram, TRİPS’in 

39.m.’den kaynaklanmaktadır. Maddenin dipnotunda “dürüst alışkanlıklara aykırı 

davranış” yorumlanmıştır. Sonrasında ise, aleni olmayan bilgilerin, bu tür 

davranışların edinimde rol oynadığını bilen ya da ağır ihmalleri nedeniyle bilmeyen 

üçüncü kişiler vasıtasıyla elde edilmesi de dahil, “sözleşme ihlali”, “gizlilik 
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anlaşmasının ihlali”, ya da “böyle bir ihlale teşvik etme, yanlış yönlendirme” gibi 

davranışların dürüst olmayan ticari uygulamalara örnek olabileceği belirtilmiştir. 

(Koós,2016:226; Rauer ve Eckert, 2016:1241) Dürüst ticari uygulamalar ile dürüst 

olmayan uygulamaların ulusal hukuklarda birbirinden farklı değerlendirilme 

tehlikesi de, Direktifin ortak bir koruma seviyesi oluşturma amacıyla 

bağdaşmamakta, hükmün bu denli esnek düzenlenmiş olması, yasal belirsizliğe yol 

açmaktadır. (Rauer ve Eckert, 2016: 1241)  

6. HUKUKA AYKIRI FİİLLER 

6.1. Ticari sırların hukuka aykırı edinimi 

Direktif kapsamında hukuka aykırı filler 4.m.’de düzenlenmiştir. 4.m.’nin II. 

fıkrasında ticari sırların, sır sahibinin onayı olmaksızın ediniminin,  belirtilen iki 

durumda hukuka aykırı sayılacağı ifade edilmiştir. a.bendine göre, ticari sırrın 

sahibinin meşru kontrolüne tabi olan ve ticari sırrı içeren ya da ticari sırların 

türetilebileceği dokümanlara, eşyalara, malzemelere, maddelere ve elektronik 

dosyalara yetkisiz olarak erişmek, bunları yetkisiz olarak ele geçirmek ya da yetkisiz 

olarak kopyalamak; b. bendine göre ise, mevcut şartlar bakımından dürüst ticari 

uygulamalar ile bağdaşmayan her davranış, hukuka aykırı sayılacaktır. a. bendinde 

somut örneklere yer verildiği görülmektedir. Buradaki “yetkisiz” terimini, “bir 

hukuka uygunluk nedeni olmaksızın” şeklinde anlamak gerekmektedir.(Köhler vd, 

2018:Nr.29)b.bendi yukarıda incelenen m.3/I/d.bendinin karşılığını oluşturmaktadır. 

Sözleşme ya da güven ihlaline yönlendirme, rüşvet, şantaj, aldatma gibi hukuka 

aykırı araçların kullanılması belirtilebilir.  Sokakta bir şey bularak yasa dışı hareket 

etmeyen kişi bakımından ticari sırların hukuka aykırı edinimi söz konusu 

olmayacaktır. (Köhler vd., 2018: Nr.30,31)  

6.2. Ticari sırların hukuka aykırı kullanımı ve ifşası 

Direktifin 4.m.’sinin III. fıkrası, ticari sırların hukuka aykırı kullanım veya 

ifşasına ilişkindir. III. fıkraya göre; ticari sırların sahibinin onayı olmaksızın, 

belirtilen şartlardan birini gerçekleştirdiği ispat edilen bir kişi tarafından 

kullanılması veya ifşa edilmesi hukuka aykırıdır: Sözü edilen şartlar; a. bu kişinin 
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ticari sırrı, hukuka aykırı bir şekilde elde etmesi; b. bu kişinin ticari sırrın ifşasına 

engel olan bir gizlilik anlaşması ya da gizli tutma yükümlülüğünü ihlal etmesi; c. 

ticari sırrın kullanımını sınırlayan sözleşmeye dayalı bir yükümlülüğü ya da başka 

bir yükümlülüğü ihlal etmesidir. Hukuka aykırı edinimin aynı zamanda hukuka 

aykırı kullanım ve ifşaya neden olacağı açıktır. (Köhler vd., 2018: Nr.29 vd.) Pratikte 

önemli olan, b. bendi uyarınca gizlilik anlaşmasının ihlali ya da ticari sırları gizli 

tutma ve ifşa etmeme konusunda mevcut olan bir başka yükümlülüğün ihlalidir. Bu 

tür gizlilik anlaşmalarının uygulamada özellikle işbirliği ve dış kaynak anlaşmaları 

(outsourcingagremeent) çerçevesinde belirli bir zaman dilimi için yapıldığı 

görülmektedir. (Ör. işbirliği anlaşmasının sona ermesinden itibaren iki yıl) Söz 

konusu zaman dilimi geçtikten sonra sırları kullanma ve açıklama serbest hale 

gelecektir. (Köhler vd.,2018: Nr.33)  Hukuka uygun olarak edinilmiş bilgilerin, 

çalışanlar ya da önceki çalışanlarca hukuka aykırı olarak kullanılması da bu madde 

kapsamındadır. İçte ya da işletmenin dışında çalışıp ticari sırlarla mesleki olarak 

ilgilenen ve talimat verme yetkileri bulunan işçilerle yapılan sözleşmeler 

kapsamında aslında gizli tutma yükümlülükleri, sözleşmenin doğasından 

kaynaklanmaktadır ve sözleşme sonrası için getirilmek istenen bir rekabet yasağı 

bulunmadığı sürece, onlarla ayrıca gizlilik anlaşmalarının yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. c. bendi anlamında ticari sırrın kullanımını sınırlayan sözleşmesel 

bir yükümlülüğün ya da başka bir yükümlülüğün ihlal edilmesine, lisans 

sözleşmelerindeki ticari sırların kullanımlarını sınırlandıran şartlar örnek verilebilir. 

(Köhler vd.2018: Nr.33) Ancak çok önemli bir noktanın da göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir. Direktifin hiçbir hükmü, iş gücü hareketliliğinin sınırlandırılmasına 

temel oluşturacak şekilde yorumlanamaz. Özellikle Direktif, işçilerin yaptıkları 

işlerin normal akışı içinde dürüstçe edindikleri bilgi, tecrübe ve yetenekleri 

kullanmalarının sınırlandırılmasına ve ayrıca onlara ek sözleşme sınırlamaları 

getirilmesine dayanak teşkil edemez.  

6.3. Dolaylı ihlal fiilleri 

4.m.’nin IV. f.’da, III. f. ile bağlantılı bir hukuka aykırılık haline yer verilmiştir. 

Buna göre, ticari sırların edinimi, kullanımı ve ifşası, eğer bir kişi edinim, kullanım 
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ya da ifşa anında, ticari sırların, bunları III. paragraf anlamında hukuka aykırı 

biçimde kullanan veya ifşa eden bir başka kişi üzerinden kendisine doğrudan veya 

dolaylı şekilde ulaştığını biliyorsa ya da mevcut koşullara göre bilmesi gerekiyorsa 

yine hukuka aykırı olarak değerlendirilecektir. (Kalbfus, 2016: 1015) II. ve III. 

fıkralar anlamında doğrudan bir ihlal eylemi gerçekleştirmemiş olmakla birlikte, 

sırrın hukuka aykırı bir kaynaktan geldiğini yani üçüncü bir kişinin hukuka aykırı 

eylemi bulunduğunu bilen ya da bilmesi gereken kişilerin dolaylı gizlilik ihlallerini 

düzenlemektedir. (Kalbfus, 2016:1015) 

6.4. Hak ihlaline neden olan ürünlere karşı koruma 

Sonuncu hukuka aykırılık, özel bir duruma ilişkindir. V.fıkraya göre, hakkı ihlal 

eden ürünlerin üretimi, arzı, dolaşıma çıkarılması veya bu amaçlarla ithali, ihracı ya 

da saklanması; eğer, bu faaliyetleri gerçekleştiren kişi, ticari sırrın III. fıkra 

anlamında hukuka aykırı olarak kullanıldığını biliyor ya da mevcut şartlara göre 

bilmesi gerekiyorsa,  ticari sırrın hukuka aykırı kullanımı sayılır. 

7. DİREKTİFİN 5. MADDESİNDE DÜZENLENEN İSTİSNALAR  

İstisnaların düzenlendiği 5.madde dört bentte düzenlenen hallerde, bir ticari sır 

ihlali bulunsa bile yani ticari sırların edinimi, kullanımı ve ifşasının belirtilen 

nedenlerle gerçekleştirilmesi durumunda,  Direktifin öngördüğü tedbir, dava ve 

diğer hukuki başvuruların reddedileceğini ifade etmiştir. Burada özellikle b. 

bendinde yer alan ve uygulamada WhistleBlower olarak adlandırılan ihbarcıların 

fiillerine genel kamu menfaatini korumak amacıyla izin verilmesi, öğretide ve iş 

çevrelerinde bazı tartışmalara yol açmıştır. 5.m.’de, AB Temel Haklar Şartına dayalı 

(Charta der Grundrechte der EuropäischenUnion) ifade özgürlüğünün ve bilgi 

özgürlüğünün kullanılmasına yönelik, medya özgürlüğüne ve medyanın 

çoğulculuğuna saygı göstermesi; davalının ya da karşı tarafın genel kamu menfaatini 

korumak amacıyla hareket etmesi şartı ile mesleki ya da diğer bir kusurlu davranışın 

ya da yasa dışı faaliyetin açığa çıkarılması, bunun ifşa edilmesi; çalışanlar tarafından 

işçi temsilcilerine, bu temsilcilerin görevlerini Birlik hukuku ve ulusal hukuka uygun 

olarak yerine getirmeleri ve görevlerinin ifası için ifşanın gerekli olması şartı ile bazı 
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gizli bilgilerin açıklanması ve AB Hukuku ya da ulusal hukuk tarafından tanınan 

meşru bir menfaatin korunması amacıyla sırların edinimi, kullanımı ve ifşası, 

yasaktan istisna edilmiştir. (ayrıntılı bilgi için bkz. Kalbfus, 2016:1015; Hoeren ve 

Münker, 2018: 154) 

8. DAVALAR VE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER- 

YAPTIRIMLAR 

Direktifte, AB’nin yetki alanı dışında kaldığı için ceza hukukuna dayalı 

yaptırımlar düzenlenmemektedir. Üye devletler özel hukuka dayalı bir yaptırım 

sistemi oluşturmakla yükümlüdür. (Hoeren ve Münker, 2018:154). Direktif, ticari 

sırların hukuka aykırı edinimi, kullanılması ve ifşasına karşı çok kapsamlı bir 

koruma getirmekte, şimdiye kadar sadece monopol haklarında yani patent hakkı gibi 

münhasır haklarda karşılaşılan çok geniş bir talepler demeti sunmaktadır. (Hoeren 

ve Münker, 2018:154) Öyle ki hukuki korumanın bu kadar kapsamlı düzenlenmesi 

ticari sırların Direktif çerçevesinde “koruma hakkı” (Schutzrecht) benzeri bir hak 

olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Oysa “ticari sırlar” fikri haklar içinde 

yer almaz ve sahibine inhisari hak-tekelci haklar bahşetmez. (Gärtner vd. 2016 : 4,5) 

Genel olarak ticari sırrı içeren dokümanların, eşyaların, malzemelerin, maddelerin 

ya da elektronik dosyaların geri verilmesi, ya da imhası; hakkı ihlal eden ürünlerin 

geri çağrılması, satış yollarından men edilmesi ya da imhası talepleri bu kapsamda 

düzenlenmiştir. 12.m.’de durdurma, silme ve satış yasaklarına yönelen ihtiyati 

tedbirler düzenlenmiştir. Kusurdan bağımsız zarar giderimi (lisans kıyaslaması) 

dikkate alınmış,  zararın tazmininde yoksun kalınan kazanç; zarar verenin elde ettiği 

kazanç ya da ticari sır, lisans verilseydi ödenecek lisans bedeline dayalı hesaplama 

yöntemleri düzenlenmiştir. (Bkz. m.13 ve m.14) Zamanaşımı süresinin en fazla altı 

yıl olduğu belirtilmiştir. (Hoeren ve Münker, 2018:155) Direktif, sır sahibi davacı 

bakımından ispat yükünü ters çevirmediği gibi, bir ispat kolaylığı da getirmemiştir. 

Bu durumda başvuruda bulunan davacı, bir ticari sır bulunduğunu, kendisinin ticari 

sır sahibi olduğunu ve ticari sırlarının hukuka aykırı olarak edinildiğini, 

kullanıldığını ya da ifşa edildiğini ispatlamak zorunda kalacaktır. (Gärtnervd, 

2016:4,5;Koós,2016: 228) 
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9. YARGILAMA SIRASINDA TİCARİ SIRLARININ GİZLİLİĞİNİN 

KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER 

Direktifin üzerinde en çok tartışılan düzenlemelerinden birine 9. m’de yer 

verilmiştir.  Dava sırasında ticari sırların aleni hale gelme ve devam eden “sır” 

özelliğini kaybetme tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle ticari sırların gizliliğinin 

korunabilmesi için özel hukuk yargılaması sırasında alınması gereken tedbirler 

9.m.’de düzenlenmiştir. 9.m.’de esas olarak ifadelere ve dokümanlara erişimi olan 

ve yargılama sürecine katılan kişi çevresinin sınırlandırılmasına yetecek çok sayıda 

farklı tedbir öngörülmüştür. (Dorner,https://www.cmshs-bloggt.de)  Sırların davanın 

karşı tarafınca öğrenilmesi ve bilinir hale gelmesi sır özelliğinin kaybı için yeterlidir. 

Sırların ayrıca kamuya açık hale gelmesine gerek bulunmamaktadır. 

(Hauck,2016:2218) Asıl sorun, yargılama sırasında alınacak gizlilik tedbirlerinin iç 

hukuklara nasıl uyumlu hale getirileceğidir. Çünkü özel hukuk yargılaması sırasında 

ticari sırlar bakımından gizliliğin korunması, bazı üye ülkelerin usul hukuku 

sistemlerine ve yargılama esaslarına yabancıdır. Burada özellikle davanın karşı 

tarafının yargılamanın tamamından ya da bir kısmından bertaraf edilebildiği, gizli 

belgelerin mahkemeye özel olarak sunulduğu ve davanın karşı tarafına bunların 

iletilmediği özel bir usul olan, Direktif tasarısında yer verildiği halde, Direktif 

metninden çıkarılan –İn Camera-Verfahren yani “kapalı usul yargılama” (gizli 

yargılama) yolundan (Gärtnervd, 2016:4,5) söz edilmektedir. Bu yol, Alman 

hukukunda özellikle İdari Yargılama usulünden hareketle tanınmakta ve 

uygulanmaktadır. (Hauck, 2016:2222) Buna göre, idari makamın talep edilen bilgi 

ve belgeleri mahkemeye sunması halinde federal devletin veya bir eyaletin 

menfaatine zarar verme ihtimali varsa, idari makam bunları mahkemeye sunmaktan 

kaçınabilir. (Türkoğlu Üstün, 2014:884;Vogel, 2017:28 vd.) Alman hukukunda idari 

yargılama usulü bakımından tanınan ve uygulanan bu yolun, tamamen yabancı 

olduğu ticari sırların korunması konusundaki özel hukuk yargılamasında uygulanıp 

uygulanamayacağı, “hukuki dinlenilme hakkı” ile “gizli tutma menfaati” arasındaki 

dengenin nasıl kurulacağı öğretide tartışılmaktadır. (Hauck, 2016:2222;Koch ve 

Farkas, 2016:9) Sonuçta ulusal hukuklar bakımından özel hukuk yargılamasında 



 
 

901 
 

gizliliğin korunmasının oldukça yetersiz düzenlendiği dikkate alınırsa, 9.m.’nin 

öngördüğü tedbirlerin bu alanda bir iyileştirmeye neden olacağı 

söylenebilir.(Dorner, https://www.cmshs-bloggt.de)  

10. SONUÇ 

2016/943 sa. Direktifle uzun zamandan beri duyulan ticari sırların ortak 

hükümlerle yeknesak şekilde korunma ihtiyacı giderilmiş olmaktadır. Direktif, ticari 

sırlar için maddi hukuka dayalı, kapsamlı bir koruma getirirken, ticari yaşamın 

gerekliliklerini ve işletme uygulamalarını dikkate almaya çalışmıştır. Ticari sır 

kavramının tanımında, gizlilik tedbirlerinin konusunu oluşturma şartı; “dürüst ticari 

uygulamaların”, hukuka uygunluk ve hukuka aykırılığın sınırının belirlenmesindeki 

rolü, ticari sırrı ihlal edilenlerin başvurabilecekleri yolların ve alınmasını 

isteyebilecekleri tedbirlerin sadece münhasır haklarda karşılaşıldığı şekilde çok 

geniş kapsamlı olarak düzenlenmiş olması, uygulamayı çok ilgilendiren 

reverseengineering (tersine mühendislik) ve Whistleblowing konularında düzenleme 

getirmesi ve yargılama sırasında dava konusu ticari sırların gizliliğinin korunması 

ve aleni hale gelmelerinin önlenmesi için alınacak tedbirleri düzenlemesi önemli 

yeniliklerdir.  
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Vatandaş Bütçesi ve Vatandaş Odaklı Bütçenin Kavramsal 
Çerçevesi 

Güngör Özcan1 
Özet 

Vatandaş bütçesi, ülke vatandaşlarının bütçe kanununu daha iyi anlayabilmesi ve yorum 
yapabilmesi için hükümetler tarafından her yıl yayınlanması gereken rehberdir. Vatandaş 
bütçe, yıllık bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özeti olarak ifade edilebilir. Uygulanacak mali 
politikaların sade ve anlaşılabilir dille kamuoyuna açıklanması, mali yönetimin temel 
ilkelerinden olan mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması bakımından büyük önem 
taşır. Hazırlanan Vatandaş Bütçe Rehberinde; bütçenin oluşturulmasında kullanılan 
makroekonomik varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi sektörlere neden ödenek 
tahsis edildiği ve vergi gelirlerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Vatandaş odaklı bütçeleme 
ise vatandaşların sosyal faydası, kurumsal yapıda gelişimi olumlu etkilerken bütçe sürecinin 
aşamalarında vatandaşların katılımını sağlayıp, bu süreçlerde daha etkin olmasını 
amaçlamaktadır. Bu bütçeleme sisteminde mali hesap verilebilirlik ve kaynak dağılımında 
etkinlik ile ekonomi politikası amaçlarına olumlu etki edilmektedir. Bu bütçeleme sisteminde 
teknolojik gelişme önemli bir unsurdur. Çalışmamızda vatandaş bütçenin ve vatandaş odaklı 
bütçenin tanımı, özellikleri, avantajları gibi unsurları değerlendirilerek kavramsal çerçevesi 
çizilmeye çalışılacaktır.    
Anahtar Kelimeler— Bütçe, Vatandaş Bütçe, Rehber  
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Conceptual Framework of Citizen Budget and Citizen-
Focused Budget 

Abstract 
Citizens' budget is a guidethatshould be published annually by governments to enable citizens 
to beter understandand interpret the bud getlaw. Citizen budget can be expressed as an easy 
and understandable summary of the annual budget. Disclosure of the fiscal policiesto be 
made public in a simple and understandable language is of great importance in terms of 
ensuring financial transparency and accountability, which are the basic principles of 
financial management. Prepared Citizens Budget Guide; macro economic assumptions used 
in the preparation of the budget, distribution of budget expenditures, allocation of funds to 
which sectors are allocated and taxrevenues. Citizen-focused budgeting, while the social 
benefit of thecitizens, positively affects the development of the corporate structure, aims to 
ensure the participation of citizens in the stages of the budget process and to be more effective 
in these processes. In this budgeting system, financial accountability and efficiency in 
resource allocation are positively affected by economic policy objectives. Technological 
development is an important element in this budgeting system. In our study, the conceptual 
framework of the citizen budget and the citizen-oriented budget will be evaluated by 
evaluating elements such as definition, characteristics and advantages 
Keywords— Budget, Citizen Budget, Guide 
JEL Classification Codes: H60, H6, H72 
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1. GİRİŞ  

Vatandaş bir toplumun üyesi olup anayasalarda belirtilen sosyal ve mali haklara 

sahiptir. Günümüzde demokratik yönetimde yürütme organının saydamlık, hesap 

verilebilirlik ve katılımcılık gibi sebeplerle vatandaşlarını yönetim anlayışının 

merkezine çekmektedir. Bu anlamda vatandaş odaklı yönetim ve kamu hizmetleri 

sunulmaktadır. Vatandaş bütçe ise bu anlayışın önemli bir aracı olup vatandaş odaklı 

bütçeleme anlayışından beslenmektedir. Çalışmada vatandaş kavramı, vatandaş 

odaklı yönetim, kamu hizmeti ile vatandaş bütçesi ve anlayışı üzerinde durulacak 

olup bunların kavramsal çerçevesi çizilecektir.   

2. VATANDAŞ KAVRAMI  

Kişilerin birlikte yaşamaya başlaması, sosyal kurum ve kuruluşlar meydana 

getirerek örgütlenmesi neticesinde devletlerin ortaya çıkması, toplum halinde 

yaşayan insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinin düzenli ve uyumlu 

olabilmesi yani vatandaşlık sisteminin oluşması için yazılı kurallara ve değerlere 

ihtiyaç duyulmuştur. Vatandaşlık, devletin kişiye yüklediği görevler ve sunduğu 

haklarla hukuki bir statüye sahip olmanın yanında, yaşadığı toplumun değerlerini 

benimseyerek devam ettiren ve bu toplumun kültürüne uyum sağlayan bir toplumun 

ideal üyesi olma eylemi olarak ifade edilebilir(Hablemitoğlu&Özmete, 2012: 42-

43). Vatandaşlıkta ulus devletlerin kurumsallaşmasıyla siyasal olgu ve süreçler 

içinde kişilerin etkinliği ve rolü artmıştır. Milli ekonomilerin gösterdiği gelişme ile 

bireyin tüketici, üretici ve vergi mükellefi olarak da önemi fazlalaşmıştır. Vergi 

yükünün tabana yayılmasıyla ödenmeye başlanması, temsili siyasal kurumların 

kapsamının genişlemesine, yasama organlarının siyasal sistem içinde güçlenip kök 

salmasına sebep olmuştur. Temsilcileri aracılığıyla devlet bütçesinin veya ödedikleri 

vergilerin hesabını soran kitleler oy hakkının genişlemesine ve seçimlerin 

kitleselleşerek çağdaş temsili demokrasilerin doğması ve kurumsallaşmasına 

sebebiyet vermişlerdir(Çarkoğlu& Kalaycıoğlu, 2014: 4). 

 

 



 
 

907 
 

3. VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM 

Vatandaş odaklı yönetim anlayışı, kamu yönetiminde yönetim kalitesinin 

yükselmesi, hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kamusal hizmetlerin 

sunumunda şeffaflığın meydana getirilmesi, vatandaşların politika oluşturma ve 

yönetim sürecine eklenme gibi girişimleri öne çıkarmaktadır. Bu anlayışta ana hedef, 

kamu yönetiminde etkinliği, verimliliği ve kaliteyi artırarak, vatandaşlara en iyi 

hizmeti sunma ve vatandaşı merkeze yerleştirerek, vatandaş memnuniyetini en üst 

düzeye çekmektir. Vatandaş Odaklı Yönetim Sürecinin özellikleri arasında 

vatandaşa sunulan hizmetin öncelikli hale getirilmesi, vatandaşın anlaşılması, hizmet 

sunumuna yönelik yeterli kaynağın hazırlanması, hizmetlere erişimin sağlanması ve 

hizmetin sunulması, hizmet performansının değerlendirilmesi ve raporlanması ile 

sürekli gelişim sağlanması bulunmaktadır(Kutlu, Usta, & Kocaoğlu, 2008: 511-512). 

Vatandaşlar kamusal mal ve hizmetlerden yararlanırken kendilerini müşteri olarak 

hissetmelerinin doğal sonuçları olarak kamu yönetiminde müşterilerin ön planda 

tutulması, onlara sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi ve çıktıları müşterilerin 

istekleri doğrultusunda oluşturulma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Böylece vatandaş, 

kamusal politikaların oluşturulması ve uygulanması sürecine katılma hakkı; kamusal 

mal ve hizmetlerin kalitesini, sunulma biçimini denetleme; kamusal faaliyetlerin 

rasyonelleştirilmesi ve etkinleştirilmesi işlevlerini kazanmıştır. Kısaca vatandaş 

sorumluluklarının yanı sıra haklarının da olduğu fark etmiştir. Müşteri yaklaşımı ile 

vatandaş, sahip olduğu bu hakları kullanma fırsatı yakalamıştır(Türkyılmaz, 2013: 

51). 

4.VATANDAŞ ODAKLI KAMU HİZMETİ 

Vatandaşlık kavramındaki gelişmeler ışığında, devlet anlayışındaki değişimler ve 

globalleşme ile beraber bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme gibi 

faktörlerin etkisiyle kamu hizmetlerinde değişimi ve vatandaş odaklı kamu hizmeti 

kavramını gündeme getirmiştir. Bu yaklaşım, kamusal hizmetlerin tasarım, sunum 

ve denetiminin her aşamasında vatandaş istek, beklenti ve kaygılarını dikkate alan, 

bazı özel sektör araçlarıyla bu süreçleri daha şeffaf, kolay erişilebilir ve kaliteli hale 

getirip vatandaşları süreçlere ekleyen, vatandaş memnuniyetini esas alan ve adalet, 
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eşitlik ve kamu yararını gözetmeye devam eden hizmet anlayışını kapsar. Bu anlayış 

özünde şu belirtilen işlevlere sahiptir(Uysal Şahin, 2014: 39-41):Danışma: 

Vatandaşlardan, aldıkları hizmetlerin seviyesi ve kalitesi hakkında bilgi alınmalı, 

ihtiyaçlar önemsenmeli, hizmet standartları koyarak mevcut hizmetler yeniden 

düzenlenmeli ve gerekirse yeni hizmetler tedarik edilmelidir. Hizmet Standartları: 

Vatandaşlar, alacakları hizmetlerin seviyesi ve kalitesinin ne olacağı hakkında 

bilgilendirilmeli ve vatandaşların en yüksek standartta hizmet aldıkları 

kesinleştirilmelidir. Erişim: Tüm vatandaşların, özellikle dezavantajlı kesimden 

olanların, hizmetlere eşit ve kolayca erişimi sağlanmalıdır. Nezaket: Vatandaşlara 

nazik ve ehemmiyetle yaklaşılmalıdır. Bilgi: Vatandaşlara, almayı hak ettikleri 

hizmetler hakkında net ve doğru bilgi verilmelidir. Açıklık ve Şeffaflık: 

Vatandaşlara milli ve yerel kamu kuruluşlarının nasıl çalıştığı, maliyetleri ve 

kimlerin işbaşında olduğu hakkında bilgi verilmelidir. Telafi: Eğer taahhüt edilen 

standartta hizmet sunulmadıysa, vatandaştan özür dilenmeli, durum ayrıntılarıyla 

açıklanmalı, hızlı ve etkin bir şekilde sorun çözümlenmelidir. Ayrıca, vatandaşın 

şikâyeti karşısında, sempatik ve pozitif bir tutumla yaklaşılmalıdır. Paranın 

Karşılığı: Kamusal hizmetler vatandaşların parasının karşılığını tam anlamıyla 

verecek şekilde etkin ve tutumlu bir biçimde verilmelidir.  

Günümüzde vatandaş odaklı anlayışla kamu yönetimlerinin ve kamu 

hizmetlerinin güncel durumları şöyledir(Uysal Şahin, 2014: 42-44):Vatandaşların 

memnuniyet seviyeleri ölçülmekte, talepleri öğrenilmekte ve öncelikli gördükleri 

alanlar tespit edilerek hizmetlerin iyileştirilmesinde göz önüne alınmaktadır. 

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kurumların işbirliği içinde 

çalışmasına odaklanılmıştır. Hizmetlerin vatandaş odaklı yönde iyileştirilmesi için 

kamu görevlileri bu yönde eğitilmekte, gerekli imkân ve teçhizat verilmektedir.Bilgi 

ve iletişim teknolojileri, hizmetlerin planlanmasından denetimine kadar her işlemde 

kullanılmaktadır.Birçok hizmet alanında tek pencereden erişim giderek daha çok 

gerçekleştirilmeye başlamıştır.Sürekli bir iyileşme ve modernizasyon için 

kurumların performans ölçümleri yapılarak raporlanmakta ve hesap verebilirlik 

oluşturulmaktadır.Vatandaş odaklı bütçeler, vatandaş sözleşmeleri, yönetişim ve 
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ombudsmanlık gibi kurumlar hayata geçirilmektedir. Çünkü bunlar vatandaş 

odaklılığı mümkün kılan araçlardır.  

Çalışmamızın esasını oluşturan vatandaş bütçeleri ve vatandaş odaklı bütçeleme, 

vatandaş odaklı yönetim ve kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir 

politika aracıdır. 

5.VATANDAŞ BÜTÇESİ 

Vatandaş bütçe; yıllık bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özeti olarak ifade 

edilebilir. Cari yılda yapılacak giderler ve bu giderlerin nasıl karşılanacağına ilişkin 

temel bilgileri içermektedir. Söz konusu bilgilerin kamuoyuna derli toplu bir şekilde 

sunulmasını hedeflenmektedir. Ayrıca, uygulanacak politikaların sade ve 

anlaşılabilir dille kamuoyuna açıklanması, mali yönetimin temel ilkelerinden olan 

şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Hazırlanan Vatandaş Bütçede genel olarak bütçenin oluşturulmasında kullanılan 

makroekonomik varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi sektörlere ne amaçla 

ödenek tahsis edildiği ve vergi gelirlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır(Bütçe ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2018). Vatandaş bütçesi, ilk kez 1932’de New York 

Belediyesi Vatandaş Bütçesi Komisyonunca ortaya atılmıştır. 1976 yılında M.L. 

Salamon tarafından “proposal: a citizen’sbudget” adlı çalışmada tekrar gündeme 

getirilmiş fakat sistem yeterli nitelikleri kazanamadığından bu çalışma başarılı 

olamamıştır. 2008 yılında tekrar gündeme gelen vatandaş bütçesi, 1990’lı yıllardan 

itibaren önem kazanan şeffaflık, anlaşılırlık ve bilgiye kolay erişim kavramlarıyla 

doğrudan ilişkili olarak vatandaşların bütçeleri daha iyi anlaması ve 

yorumlayabilmesi için hükümetler tarafından her yıl yayınlanması gereken belge 

olarak ifade edilmektedir. Devlet bütçesine ilave bir belge niteliğindeki vatandaş 

bütçesi, devlet bütçesiyle ilgili verilerin, toplumun geniş kesimlerine anlaşılır bir 

biçimde ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca vatandaşların bütçe süreçlerine 

katılmasını sağlayarak, demokratik yapıyı da güçlendirmektedir(Doğan, 2017: 80). 

Bu bütçe türü Tanzanya’da da uygulanmaktadır.  Yıllık hükümet bütçesinin basit ve 

anlaşılabilir olarak vatandaşları bilgilendirmek ve bütçe sürecine daha fazla 

katılımlarını sağlamak için anlaşılabilir bir dille yedi yıldan beri uygulanmaktadır 
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(TheUnıtedRepublıc of TanzaniaMinistry of Finance andPlaning, 2018: 2). Vatandaş 

bütçelerinin rahat ve kolaylıkla anlaşılır olması, kamusal faaliyetler konusunda mali 

saydamlık ile bilgi paylaşımını sağlaması ve vatandaşların ilgilendikleri kamu 

harcamaları ile ilgili direkt bilgi sahibi olma imkânını sağlamaktadır. Vatandaş 

bütçesi; giriş ve temel kavramlar bölümü, ekonomik görünüm ve hükümetin 

amaçlarının yer aldığı bölüm, giderlerin sınıflandırılarak değerlendirildiği bölüm, 

mali yönetim bölümü ve son olarak genel ekonomik yapıda geleceğe dönük 

tahminleri içeren bölüm dahil olmak üzere, toplam beş bölümden oluşması genelde 

düşünülmektedir. Bu beş bölümde, ülkenin makroekonomik verileri ve mali 

görünümü, orta vadeli mali program ve tahminler, kamu kurumlarının yaptıkları 

harcamalar ve kamu kurumu gelirleri grafik ve tablolar bulunmaktadır. Bu bilgileri 

vasıtasıyla vatandaşlar, bütçenin kendi hayat kalitesi seviyelerini nasıl 

etkileyeceğine karar verebileceklerdir. Vatandaş bütçesi, bir siyasi belgeden çok 

açık, anlaşılır ve objektif bir belge halkın anlayabileceği düzeyde özgülüğe ve 

sadeliğe sahip ve daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen vatandaşlar için bir rehber 

niteliğinde olmalıdır(Doğan, 2017: 81-82). Bu bütçelerin özelliklerini şu şekilde 

ifade edebiliriz: Bu bütçeler politik gayeler taşımamalı, nesnel ve teknik bir belge 

olmalıdır. Gündelik dil kullanılarak halkın ihtiyaçlarına odaklanılmalıdır. Basit ve 

etkili tablo ve şemalardan yararlanılmalıdır. Bütçenin süreci değil, içeriği ve 

hedefleri yazmalıdır(Ramkumar&Shapiro, 2010).  

6. TÜRKİYE’DE 2018 VATANDAŞ BÜTÇESİ 

Ülkemizde vatandaş bütçe rehberi incelendiğinde temelde makro ekonomik 

göstergeler, eğitim, sağlık, sosyal yardım, yatırımlar, tarım, ücretler ve vergi gelir 

kalemlerinden oluştuğunu aşağıda verilecek örneklerle belirtebiliriz(BUMKO, 

2018): 2018 vatandaşlık bütçesinde makroekonomik göstergelerde örnek ifade 

olarak “2018 yılı bütçesi ekonomik büyümeyi, istihdamı ve vatandaşa hizmeti esas 

alan bir bütçedir. 2018 yılında Türkiye ekonomisinin % 5,5 seviyesinde büyümesi 

beklenmektedir.” denmektedir. Eğitim kaleminde “eğitime ayrılan kaynak, 2018 

yılında 134,2 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık % 

18’i tek başına eğitime ayırılmaktadır.”; sağlık kaleminde “2018 yılında 
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bütçemizden sağlığa yaklaşık 126,8 milyar TL kaynak ayrılmaktadır. 2002 yılında 

% 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payı 2018 yılında % 16,6’ya 

çıkarılmaktadır”; sosyal yardımlar kaleminde “Ekonomik büyüme sayesinde elde 

edilen refah artışı, sosyal yardım programları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine 

ulaştırılmaktadır. 2018 Yılı Bütçesinde sosyal harcamalar için ayrılan kaynak 

miktarı 50,8 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.”; yatırımlar kaleminde “2018 yılında 

özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek altyapı yatırımlarına 

kaynak ayırmaya devam edilecektir. Geçen yıla göre yatırım ödenekleri yaklaşık % 

10 oranında arttırılmaktadır"; tarım kaleminde “2018 yılında merkezi yönetim 

bütçesinde tarıma ayrılan kaynak 29,6 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.”; ücret 

kaleminde “2018 yılı Ocak ayında tüm kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında 

% 4 oranında, Temmuz ayında ise % 3,5 oranında artış yapılacaktır.” ve vergi 

gelirleri kaleminde “Fiilen üretim faaliyetinde bulunan KOBİ’ler birleşmeleri 

halinde kazançlarından 3 yıl boyunca yalnızca % 5 kurumlar vergisi alınacak” 

tarzında örnek ifadeler bulunmaktadır. 

7.VATANDAŞ ODAKLI BÜTÇELEME 

Vatandaş odaklı bütçeleme, vatandaşların çıkarları doğrultusunda, daha etkili ve 

etkin kurumsal mekanizmalar isterken, bütçe sürecinin tüm seviyelerinde 

vatandaşların ya doğrudan ya da temsilcileri ile katılımını sağlayıp, bu süreçlerde 

daha etkili olabilmesini amaçlamaktadır. Vatandaş odaklı bütçeleme sistemi, 

katılımcı bütçeleme ve performans bütçesistemleri üzerine kurulduğu için vatandaş 

odaklı performans bütçeleme olarak da ifade edilir. Bu bütçeleme sisteminde en 

önemli hedeflerden biri hesap verilebilirliği arttırmaktır. Hesap verebilirlik yanında; 

kaynak dağılımında etkinlik, ihtiyaçlara göre kaynak dağılımı, kamusal hizmet 

mekanizmasının etkin işlemesi gibi hedefler de vatandaş odaklı bütçeleme 

sisteminin tercih edilmesi için sebeplerdendir. Vatandaş odaklı bütçeleme sisteminin 

uygulanabilmesi için bütçe ve bütçeleme süreçlerinin vatandaş odaklı hale 

getirilmesi ön koşuldur. Bu iki şekilde yapılabilir; ya temsili kurumsal bir yapılanma 

oluşturulabilir veya doğrudan katılımcılığa imkân veren bir mekanizma kurulabilir. 

Her iki süreçte de vatandaşlar bütçelemenin onaylanma, uygulanma, değerlendirme 
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ve denetleme aşamalarına ilave edilerek, güçleri ve etkileri arttırılır. Vatandaş odaklı 

bütçeleme yaklaşımının başarılı olabilmesi için özellikle bütçeleme sürecinde bilgi 

ve iletişim teknolojileri kullanılması gerekmektedir. Vatandaş odaklı sisteminin 

başarıyla uygulanabilmesi için bir diğer etken bütçe konusunda uzmanlaşmış 

personel bulunmasıdır. Bütçe yönetimi, vatandaşların anket gibi yöntemlerle 

bütçeden beklentilerinin bir araya getirilmesi ve yorumlanması, anketler sonucunda 

mali amaçlar ve bunlara uygun programlar belirlenmesi ve uygulanması ile hesap 

verebilirlik ilkesi gereği bütçe gerçekleşmelerinin kamuoyuyla paylaşılmasından 

sorumludur(Doğan, 2017: 83-85). Bütçede hesap verebilirlik yapılan faaliyetlerle 

ilgili bilgi vermenin mecburi kılınmasını, kayıtların tutulmasını, sorumluların 

belirlenmesini ve sorumluların yaptıkları veya yapmaları gerektiği halde 

yapmadıkları hakkında açıklama yapmalarını ve faaliyetlerinin neticesinden sorumlu 

olmalarını belirtir(Tutar & Altınöz, 2017: 227). Vatandaş odaklı bütçeleme 

sisteminin ilgililik, anlaşılabilirlik, sorumluluk ve raporlanabilirlik özellikleri 

bulunmalıdır. Vatandaş odaklı bütçeleme sistemi, vatandaş bütçesine göre daha 

kapsamlı olup vatandaş bütçesi, vatandaşlar için bir rehber niteliğindeyken, vatandaş 

odaklı bütçeleme sistemi, kamuda kurumsal değişikler yaparak vatandaşların sürece 

katılmasını sağlar. Vatandaş odaklı bütçeleme sistemi; hesap verilebilirliği, 

saydamlığı ve şeffaflığı sağlarken aynı zamanda gelir dağılımında adaleti ve eşitliği 

de sağlama gibi avantajlara sahiptir. Vatandaş odaklı bütçeleme sisteminin bir diğer 

avantajı da vatandaşa sunulan hizmetler, teknolojik gelişmelerden yararlanarak daha 

önceden tespit edilerek yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilerek etkinlik 

sağlanır(Doğan, 2017: 85-86). Bu bütçelemede özellikle mali saydamlığa vurgu 

yapılmaktadır. Bilindiği üzere mali saydamlık, ülkelerin kamu kurum ve 

kuruluşlarına güven duyulması için öncelikli şarttır. Saydam uygulamalar sayesinde 

toplum, devletin bütün ekonomik stratejileri, amaçları ve planları konusunda detaylı 

bilgilere ulaşabilmektedirler. Bu bağlamda mali saydamlıkla birlikte, bilgi akışının 

açık bir şekilde sağlanması sebebiyle, piyasalar daha etkin çalışabilmekte ve 

politikalar ile ilgili belirsizlikler düşmektedir (Bakkal & Kasımoğlu, 2015: 38). 
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8.SONUÇ  

Vatandaşlık, devletin bireye yüklediği görevler ve sunduğu haklarla yasal bir 

statüye sahip olmanın yanında, yaşadığı toplumun değerlerini benimseyerek devam 

ettiren ve bu toplumun kültürüne uyum sağlayan bir toplumun ideal üyesi olma 

eylemidir. Vatandaşların memnuniyet seviyeleri ölçülmekte, talepleri öğrenilmekte 

ve öncelikli gördükleri durumlar tespit edilerek hizmetlerin iyileştirilmesinde 

önemsenmektedir. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kurumların 

işbirliği içinde çalışması önem arz etmektedir. Vatandaş bütçeler, vatandaş odaklılığı 

mümkün kılan araçlardandır. Yıllık bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özeti olarak 

da belirtilebilir. Cari yılda yapılacak harcamalar ve bu harcamaların nasıl 

karşılanacağına ilişkin temel bilgileri içinde barındırmaktadır. Bu bilgilerin 

kamuoyuna derli toplu bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, uygulanacak 

politikaların sade ve anlaşılabilir dille topluma açıklanması, mali yönetimin temel 

ilkelerinden olan şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması bakımından da 

önemlidir. Vatandaş odaklı bütçeleme, vatandaşların çıkarları doğrultusunda, daha 

etkili ve etkin kurumsal mekanizmalar talep ederken, bütçe sürecinin tüm 

düzeylerinde vatandaşların ya doğrudan ya da temsilcileri ile katılımını sağlayıp, bu 

süreçlerde daha etkili olabilmesini hedeflemektedir. Çalışmamamızın konusunu 

oluşturan bu bütçe anlayışıülkemizde de uygulanmakta, vatandaş odaklı yönetim ve 

kamu hizmetleri için araç olma özelliğini taşırken sosyal bütçenin de ayrılmaz bir 

parçasını oluşturmaktadır. 
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Résumé 
Cette étude met en évidence les déterminants de la sophistication des exportations dans 

les pays de la CEDEAO. Appliquant la méthode GMM les résultats montrent que la 
sophistication des exportations dans la région sont affectés par les IDE, les Importations, la 
population, les infrastructures et les terres disponible par personne. Aussi une forte 
dépendance au exportations pétrolières freinent la sophistication des exportations. Il est 
donc important que ces pays favorisent l’entrée d’IDE dans des secteurs productifs et 
orientent plus le fonctionnement de leur institution en faveur du développement économique. 
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Countries 
Abstract 

In this paper we analyze the determinant of exports sophisticationperformance in 
ECOWAS countries. Using GMM estimation the results suggest that FDI, Imports, 
Population, Infrastructures and Land per capita have significant effects on exports 
sophistication level. Relianceon crude oil exports impedes the exports sophistication. There 
is a need for these countries to implement FDI-friendly inflows policies in productive sectors 
and set their Institutions management in favor of economic performance. 
Keywords : Exports sophistication, ECOWAS, Endogeneity, FDI. 
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1. INTRODUCTİON 

Dégager un surplus commercial est un gage de performance économique. Il 

permet de relâcher la contrainte de manque de devise nécessaire pour réaliser des 

importations et de mettre en place des investissements tout en évitant éventuellement 

un niveau d’endettement non soutenable pouvant conduire aux crises de dettes 

publiques. Plusieurs études ont ainsi porté un intérêt à la performance à l’exportation 

des pays et à leur rôle sur la croissance économique, le revenu et la pauvreté. Cet 

exercice a le plus souvent fait appel aux volumes des biens échangés.  

Cependant des développements récents en terme de théorie du commerce mettent 

l’accent sur les effets bénéfiques issues de l’accroissement des variétés de produits 

comparé à celle découlant des quantités et de la valeur monétaire (Amiti& Freund, 

2010 ; Broda &Weinstein, 2006;Funke&Ruhwedel, 2001; Hummels&Klenow, 

2005) et en ligne avec les théories de la croissance endogène, s’engager dans une 

variété de produit est favorable au développement (Feenstra et al. 1999). Ces études 

sont empiriquement validées par l’expérience commerciale et la croissance affichée 

par certains pays émergents d’Asie. Ces pays en plus d’élargir les paniers de biens 

produits ce sont également engagés dans la production de biens à plus forte valeur 

ajoutée grâce à un meilleur positionnement dans la chaine globale des valeurs. En 

effet s’engager dans la production un large éventail de biens de meilleur qualité, tout 

en montant dans la chaine de valeur globale permet au pays d’enregistrer un niveau 

élevé de la sophistication de leur exportation qui se trouve être positivement liée à 

leur croissance économique et au revenu par tête (Harding &Javorcik, 2011; 

Hausmann et al., 2007; Lall, Weiss, & Zhang, 2006; Minondo, 2010; Rodrik,2006; 

Schott, 2008; Xu, 2010). Il apparait donc nécessaire pour les pays de transcender les 

frontières imposées par leur avantage comparatif en acquérant des savoir-faire 

pouvant leur permettre de s’engager et de se perfectionner dans de nouvelles 

activités.  

Ce défi trouve tout son sens en ce qui concerne les pays africains. Avec un indice 

de concentration des exportations de 0.233 en 2016, comparée à 0.075 pour 

l’Amérique 0.092 pour l’Asie et 0.065 pour l’Europe pour la même année 
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(unctad.org, 2018), l’Afrique détient un record de concentration de ses exportations 

et un faible niveau en terme de valeur ajoutée, la tendance restant la même en Afrique 

de l’ouest. Les exportations entre les pays de la Communauté Economique des Pays 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)3 et son principal partenaire l’Union Européenne 

(UE) sont principalement composées de Pétrole brut (61%), de Gaz naturel (7%), de 

Cacao (6%), du Pétrole (raffiné a 70%), de l’Or (3%) du Caoutchouc (2%), du Cotton 

(1%) des fruits et des graines (1%) et du propane et du gaz liquéfié (1%). Ce tableau 

démontre le caractère assez basic des exportations constituées principalement de 

produits primaires et surtout extractives ce qui nous motive à étudier les déterminants 

de la sophistication des exportations dans les pays de la CEDEAO.   

L’objectif de cette étude est de mettre en exergue les facteurs déterminants la 

sophistication des exportations tout en prenant en compte les variables pertinentes 

du point de vue théorique et au regard du niveau de développement des pays de la 

zonecar comme le notent Fhu et Zu (2013) si la plupart des études se sont focalisés 

sur le Produit Intérieur Brut (PIB) il se pourrait que des variables expliquant le PIB 

comme les Investissement directs Etrangers (IDE), les dépenses en Recherches et 

Développement (R&D) ou les Institutions soient en fait les déterminants 

fondamentaux de la sophistication des exportations. Aussi dans les Pays En 

Développement (PED) surtout à faible revenu, la présence d’un secteur financier 

performant, les infrastructures et les importations de biens d’équipement notamment 

jouent un rôle important dans le processus de développement et devraient être pris 

en compte. L’étude prend en outre en compte les possibles problèmes d’endogeneité 

appliquant la Méthode des Moments Généralisé (GMM). 

Les résultats empiriques de notre étude montrent que les IDE, la Population, Les 

Terres disponibles par tête et le niveau de sophistication des exportations initiale sont 

les déterminants robustes de la Sophistication des Exportations dans les pays de la 

CEDEAO. Les importations et les infrastructures bien que significatives n’ont pas 

                                                      
3La CEDEAO est composée de 15 Pays membres: Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte  
d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal,  
Sierra Leone, Togo. 
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montré des signes de robustesse. Les ressources pétrolières se montrent comme des 

inhibiteurs de la sophistication des exportations validant la théorie de la malédiction 

des matières premières dans le CEDEAO. Aucun effet significatif n’est observé pour 

le PIB par tête, le développement financier et les Institutions. 

Le reste du travail se présente comme suit. La Section 2 présente une brève revue 

de littérature, la Section 3 présente la spécification et les données du modèle, la 

Section 4 présente les résultats empiriques et la section 5 conclut. 

2. REVUE DE LITTERATURE 

Les études sur la sophistication des exportations ont connu un regain d’intérêt 

avec les travaux novateurs de Hausman et al. (2007) dans lequel est mis en exergue 

la prééminence de la nature des exportations sur leurs quantités. Les auteurs 

développent un indice de sophistication dénommé EXPY (Sophistication des 

exportations) qui mesure le niveau de productivité associé au panier de bien exporté 

par un pays. A travers une estimation en coupe instantanée ils recherchent ensuite 

les déterminants de cet indice utilisant le PIB par habitant, le capital humain, la 

population, l’observance des règles de loi et la superficie de terre disponible comme 

variable explicative dans le modèle. Les résultats montrent que le PIB et le capital 

humain impactent significativement et positivement l’indice de Sophistication des 

exportations. Cependant une fois introduite la variable institutionnelle seul le PIB 

par tête garde sa significativité. Ensuite ajoutant la population et les terres 

disponibles les résultats montrent un impact positif et significatif du PIB par tête et 

de la population, celui de terres disponibles montrent un impactent significatif et 

négatif par contre capital humain et l’observance des règles de loi montrent un effet 

négatif mais non significatif sur la sophistication des exportations. 

Dans leur étude sur les déterminants de l’amélioration des exportations sur un 

échantillon de 171 pays, Zhu et Fu (2013) considèrent comme variable explicative 

le ratio de capital travail, terre disponible par tête, le taux d’enrôlement dans 

l’enseignement tertiaire, les dépenses en recherche et développement, les 

investissement directs étrangers, la population, et la qualité institutionnelle. 
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Globalement leurs résultats montrent que le ratio capital-travail, la taille de la 

population, les Importations et le capital humain ont un impact positif et significatif 

sur la sophistication des exportations. Pour la variable capital humain, l’effet de 

l’éducation est significatif dans les pays en développement tandis que les dépense en 

Recherche et développement sont significatifs dans les pays développés. La qualité 

institutionnelle, la dotation en terre disponible par habitant ont un impact négatif et 

significatif. Réalisant une estimation supplémentaire avec la méthode GMM ils 

trouvent des résultats assez similaires à ceux de de l’estimateur GLS. Ils en 

conclurent que l’intensité du capital, la création et le transfert du savoir à travers 

l’investissement dans l’éducation, Les R&D, les IDE et les importations améliorent 

le niveau de Sophistication des Exportations d’un pays tandis que l’effet de 

ressources naturelles est conditionné à la qualité des institutions. 

Comparant plusieurs spécifications Kočenda et Poghosyan (2016) concluent que 

la version dynamique est celle qui était la mieux réaliste dans l’explication des 

déterminants de la sophistication des exportations. Leur résultat issu de L’estimateur 

GMM de Arellano-Bond montre que le PIB par tête et la population sont 

significativement et positivement lié à la sophistication des exportations, confirmant 

que ces deux variables sont des déterminants robustes. Cependant le capital humain 

n’est pas significatif ce qui pourrait présager de la non robustesse de cette variable 

dans l’évolution de la sophistication des exportations. Pour les auteurs le sens de 

causalité pourrait être de la sophistication des exports vers le capital humain et non 

vice versa. La qualité institutionnelle a un impact non significatif, cependant en 

divisant l’échantillon en deux groupes de pays à faible et bonne qualité institution 

l’effet est significatif pour les pays dotés de bonne institution. La quantité de terre 

disponible présente un effet négatif et significatif, montrant que les petits pays en 

terme de surface pourraient mieux diversifier leur production et leur exportation que 

les grands pays. La variable retardée de la variable expliquée a un effet significatif 

et positif ce qui suggère une persistance dans le processus de sophistication 

expliquée par un effet d’hystérèse. Ils en concluent que cette persistance expliquerait 

l’absence de changement structurel de la sophistication des exportions dans la 
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plupart de économies étant donné qu’il n’est pas affecté par la crise économique (en 

contrôlant la crise économique de (2008-2009). Ainsi soutenir des politiques de 

diversification trouvent toute leur pertinence vue qu’elles promeuvent la productivité 

et la croissance et résistent aux périodes de récession économique.  

Les études de Weldemicael (2014) appliquent la méthode des moindres carrés 

ordinaires, des variables instrumentales et la méthode GMM. Ses résultats montrent 

que le PIB par tête, le capital humain et la taille du pays affecte positivement et 

significativement la sophistication des exportations. Les IDE ont un impact positif 

et significatif sur la sophistication des exportations. Cet impact étant plus marqué 

dans des pays à faible qualité institutionnelle rejoignant les résultats de Fhu et Zu 

(2013). Il fait intervenir une variable distance qui mesure la distance entre les pays 

de l’échantillon et les pays de l’UE. La distance présente un effet significatif et 

négatif tandis qu’aucun effet significatif de la qualité des institutions n’est trouvé. 

Testant la forme dynamique en vue de prendre en compte les possible effets 

d’hystérèse, la variable retardée de la sophistication de exportations introduite dans 

le modèle est significative et positive et de plus leurs résultats montrent que l’effet 

de cette variable domine celle des autres variables explicatives. 

3. SPECIFICATION ET DONNEES DU MODELE 

La spécification du modèle prend comme point de référence les travaux de 

Hausmann et al. (2007). En vue de mettre en exergue les déterminants de la 

sophistication des exportations ils régressent l’indice de sophistication des 

exportations sur le PIB par tête, le capital humain, la population, la dotation en terre 

et la qualité institutionnelle. 

Le présent travail étudie les déterminants de la sophistication des exportations en 

données de panel. Nous prenons en compte dans notre modèle des variables 

additionnels tels que les IDE, les Importations, les Infrastructures et le 

Développement financier. Prenant en compte les considérations théoriques et 

s’inspirant des travaux de plusieurs auteurs (Wedmicael, 2010 ; Fhu et Zu, 2013 ; et 

Kočenda et Poghosyan ; 2016)des problèmes d’endogeneité pourraient surgir 
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compte tenu de la spécificité de certaines variables explicatives. En effet il est 

possible que les IDE et le PIB traitée comme variable exogène soit plutôt endogène 

au modèle. Le PIB et les IDE pourraient bien être expliquées en retour par la 

sophistication des exportations.  De plus les exportations pourraient être un 

processus persistent. En effet la littérature sur les exportations suggère que le 

processus d’exportation est un processus de long terme induisant des phases 

exploratoires de marché, de développement des liens commerciaux avec les 

partenaires qui explique qu’une fois enclenché une sorte d’effet de dépendance 

pourrait s’observer. Ainsi nous ajoutons la variable retardée de la sophistication des 

exportations. Le modèle prend donc une forme dynamique et il devient primordial 

d’utiliser une méthode adéquate qui corrige ces problèmes. Ainsi nous procédons à 

l’estimations du modèle en appliquant le Méthode des Moments Généralisés (GMM) 

avec l’estimateur d’Arellano-Bond. 

Approche de l’Estimation par la Méthode GMM : 

La forme générale de l’équation à estimer se présente comme suit : 

 

Où : l’indice de sophistication des exportations,     un vecteur de variables de 

contrôle, i représentant les pays i (i = 1, …….,N) et le temps t (t = 1,…….,T), un 

vecteur de résidus. 

L’estimation de l’équation (1) par la méthode GMM requiert une transformation 

consistant à son passage en différence première ce qui donne : 

 

Avec :  l’opérateur de différence première. Estimer l’équation (2) par la 

méthode classique des MCO aboutirait à des estimateurs inconsistants étant donné 

la corrélation entre  et  . Pour pallierà ce problème Anderson et Hsiao 

(1982) mettent en œuvre une méthode de variable instrumentale utilisant  et 

 comme instrument. Arellano et Bond (1991) avec leur approche Difference-

GMMpréconisent l’utilisation de retards additionnels. Cependant, vu que ces 
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variables retardées pourraient être de faibles instruments pour les variables en 

différence première si ces dernières sont proches d’un processus de marche aléatoire, 

Arellano et Bover (1995), et Blundell et Bond (1998) suggère l’utilisation du System-

GMM qui consiste à estimer l’équation (1) et (2) de manière combiné en utilisant la 

différence première des variables endogènes comme instrument dans l’équation en 

niveau (2). 

Ainsi la spécification finale de notre modèle est sous la forme : 

 

Ou :  est le logarithme de l’indice de la sophistication des 

exportations,  la croissance du PIB par tête,  le flux d’entrée net 

des IDE en pourcentage du PIB, les importations en pourcentage du PIB, 

 la population, , la quantité de terre disponible par tête,  

le Développement financier approximé par la masse monétaire M2 en pourcentage 

du PIB,  le Infrastructures approximés par le pourcentage de la population 

ayant accès à l’électricité et  la qualité institutionnelle approximée par 

POLITY et XCONST. L’indice   denote le pays et  le temps en année. 

Données et Sources : 

L’étude porte sur les pays de la CEDEAO et couvre la période 1990-2016. Ces 

pays sont au nombre de 15 mais compte tenue de manque de données le Liberia est 

retiré de la liste ce qui porte l’échantillon final à 14 pays. 

L’indice de la sophistication des exportations EXPY est issu de la base WITS 

(World Integrated Trade Solution) de la Banque mondiale. La formule et le processus 

de génération de l’indice sont indiquées à l’annexe. Les variables sur la croissance 

du PIB, les IDE, la population, le développement financier, les Importations sont 

toutes issues de la base de données WDI (World DevelopmentIndicator) de la banque 

Mondiale. Les variables Institutions sont issues de de la base de donnée de "Center 

for SystemicPeace" (CSP). Elles sont constituées de POLITY, qui dénote la 
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gouvernance politique et XCONST, qui dénote le niveau des contraintes 

institutionnelles sur la capacité de prise de décision des instances dirigeants tel que 

le Président de la République ou le Premier Ministre. L’indice POLITY évolue de     

-10 (Régime fortement Autocratique) a +10 (Régime fortement démocratique). 

L’indice XCONST évolue de de 1 à 7, l’indice le plus élevé indiquant une forte 

contrainte. 

4. RÉSULTATS EMPIRIQUES ET DISCUSSIONS 

Le Tableau 1 présente les résultats du système-GMM obtenu par l’estimateur 

d’Arellano-Bond. Les tests d’autocorrélation montrent une absence 

d’autocorrélation d’ordre 2 AR(2) et les tests de Hansen valident les instruments. 

De l’analyse de ces résultats (colonne 1) il ressort que la variable retardée de la 

sophistication des exportations, la population, la Terre par habitant, les IDE, les 

Importations et les Infrastructures expliquent significativement l’évolution de la 

sophistication des exportations dans les pays de la CEDEAO. Aucun effet significatif 

n’est trouvé pour la croissance du PIB par tête, le Développement financier et les 

Institutions.  

Pour plus de d’assurance nous estimons des équations complémentaires. Ainsi 

pour vérifier la robustesse des résultats nous utilisons des variables Institutionnelles 

alternatives. Aussi ayant dans notre échantillon des pays comme le Nigéria (un 

producteur mondial majeur de pétrole brut), accompagnée aussi du Ghana, de la Cote 

d’ivoire et du Niger nous contrôlons la présence de ces pays en utilisant les rentes 

tirées de l’exportation de pétrole brut. Nous créons également une variable 

indicatrice prenant la valeur 1 pour les pays exportateurs de brut et 0 pour les autres. 

Tous les pays de la zone CEDEAO comme la majorité des pays d’Afrique ont un 

lien historique avec différents pays occidentaux. Ainsi nous créons également une 

deuxième variable indicatrice prenant la valeur 1 pour les pays ayant eu une colonie 

anglaise, 2 pour les colonies française et 3 pour les colonies Portugaises. Enfin 

l’accès aux ressources maritimes peut être d’une importance dans les pays de la 

CEDEAO compte tenu de leur dépendance aux importations de certains biens 
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d’équipements hors du continent Africain. En effet être démunie de façade maritime 

peut élever le cout des importations. Une troisième variable indicatrice prenant la 

valeur 1 pour les pays côtier et 0 pour les pays enclavés est donc crée. Cette batterie 

d’estimation vise à tester la robustesse de l’estimation. 

Les résultats sont affichés consignés dans les colonnes allant de (2) à (7) du 

tableau 1. Les Importations et les Infrastructures qui étaient significatif dans le 

modèle de base (1) n’ont pas été robustes puisqu’elles perdent leur significativité sur 

la plupart des spécifications alternatives dans les colonnes (2) à (7). Mais les 

importations sont significatives en contrôlant les colonies (6). 

La variable retardée de la sophistication des exportations est robuste et affiche un 

coefficient dominant ceux des autres variables confirmant le caractère cumulatif du 

processus de sophistication des exportations dans les pays de la CEDEAO. 

L’utilisation de variables alternatives de qualité institutionnelles montrent que les 

institutions n’expliquent toujours pas significativement la sophistication des 

exportations. La variable Petrole (colonne 3) confirme les résultats obtenues pour les 

Rentes pétrolière (4) montrant ainsi qu’en moyenne exporter plus de pétrole 

contribuent à dégrader la qualité des exportations en zone CEDEAO. Ceci pourrait 

s’expliquer par les effets adverses de l’abondance matières premières en général 

comme en témoigne la théorie de la malédiction des matières premières qui a connu 

un écho important dans le continent africain en général. En effets plusieurs études 

ont montré qu’en Afrique notamment l’abondance en ressource naturelle comme le 

pétrole est lié à la mauvaise gestion, la corruption et les instabilités. Nos résultats 

sont contraires à ceux de Fhu et Zu (2013) mais cette différence de résultats peut 

s’expliquer par le fait que notre échantillon soit exclusivement constitué de pays en 

développement (dont la majorité est à revenu faible). Plusieurs pays occidentaux 

comme le Canada, la Norvège, et l’Australie par exemple jouissent bien de 

l’exploitation de leur ressource naturelle et du Pétrole notamment. 

Les résultats montrent que les IDE sont un robuste déterminant de la 

sophistication des exportations dans les pays de la CEDEAO. Ce résultat renforce le 
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rôle joué par les IDE dans les pays de la zone comme vecteur de d’accumulation de 

savoir et de technologie, se répercutant sur le contenu technologique des 

exportations. Ainsi il est de l’intérêt des pays de la CEDEAO de mener une politique 

d’attraction des IDE surtout dans des secteurs autres que ceux des ressources 

naturelles. (Étant donné les résultats de Pétrole et de Rentes pétrolières). 

A part dans le modèle de base (1) les importations n’ont été significatif qu’en 

contrôlant l’effet Colonie (5) montrant que les importations contribuaient à 

l’amélioration de la sophistication des exportations. Ils restent cependant non 

significatifs sur toute les autres spécifications. Ces résultats obtenus pourraient être 

dus au caractère assez ambivalent des importations qui sont bénéfique à la 

croissance, au tissus productif et à l’amélioration technologique quand elles incluent 

principalement des biens d’équipement et des biens capitaux. Ainsi il serait idéal de 

pouvoir isoler les différents types d’importation afin d’observer leurs effets 

différenciés et de mieux juger de la robustesse.  

Les infrastructures ont un impact significatif et négatif. Un meilleur accès aux 

infrastructures est censé avoir des effets bénéfiques sur toute la sphère productive. 

Cette direction contraire à nos attentes pourrait être soit le signe d’un très faible 

niveaux d’infrastructure dans ces pays, ou l’inadéquation des proxys que nous avons 

utilisé. En effet un éventail de paramètres peut prendre en compte les infrastructures, 

le terme infrastructures étant large et incorporant assez d’éléments. Cependant elles 

ne sont pas significatives dans les estimations alternatives prouvant ainsi leur 

manque de robustesse. 

La population et la surface des terres par tête sont des déterminants robustes. Une 

forte disponibilité des terres réduisant la sophistication des exportations et une 

croissance de la population les favorisant 

Tableau 1: Résultats de l’estimation System-GMM.  

Variable dépendante : log (EXPY) 

Source : Construit par les auteurs à partir des résultats d’estimation 
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Variable (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

logEXPY(-1) 0.7551**
* 

(6.43) 

0.7369**
* 

(6.17) 

0.695**
* 

(5.79) 

0.7825**
* 

(8.39) 

0.6953**
* 

(5.22) 

0.7143**
* 

(4.68) 

0.8222**
* 

(9.37) 

PIBpc 

 

-0.049 

(-1.09) 

-0.0436 

(-1.14) 

-0.0413 

(-1.15) 

-0.0486 

(-1.26) 

-0.0359 

(-0.92) 

-0.039 

(-0.09) 

-0.055 

(-1.42) 

Log(pop)  0.136* 

(2.07) 

 0.135* 

(2.04) 

 0.162** 

(2.30) 

 0.123** 

(2.66) 

 0.167* 

(2.12) 

 0.1460 

(1.70) 

 0.102** 

(2.06) 

IDE 0.027* 

(1.80) 

0.026* 

(1.90) 

0.025* 

(1.96) 

0.027* 

(2.03) 

0.019 

(1.54) 

0.025* 

(1.91) 

0.027* 

(1.93) 

Terrepc -0.248** 

(-2.41) 

-0.18*** 

(-3.25) 

-0.146** 

(-2.26) 

-0.229** 

(-2.67) 

-0.176** 

(-2.17) 

-0.192** 

(-2.58) 

-0.243** 

(-2.62) 

Import 0.0049* 

(1.80) 

0.0047 

(1.48) 

0.0038 

(1.45) 

0.0035 

(1.37) 

0.0061** 

(2.51) 

0.0051 

(1.70) 

0.0030 

(1.11) 

Fin -0.0057 

(1.34) 

0.0025 

(0.78) 

-0.0026 

(1.15) 

-0.0048 

(1.15) 

-0.0043 

(1.05) 

-0.0029 

(0.79) 

0.0036 

(0.91) 

Infra -0.0042* 

(-1.96) 

-0.049 

(-1.66) 

-0.010 

(-0.45) 

-0.0025 

(-1.24) 

-0.0031 

(-0.96) 

-0.040 

(-0.94) 

-0.0020 

(-1.12) 

Inst1 

 

 

0.0084 

(1.23) 

      

Inst2 

 

 

 

0.0019 

(1.51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0018 

(1.56) 

RentePet 

 

   

 

 

-0.0069** 

(-2.91) 

 

  -0.0060** 

(-2.89) 

Petrol   -0.242** 

(-2.42) 

 

 

 

 

   

Colony2 

 

Colony3 

 

    0.0134 

(0.13) 

0.2152 

(1.45) 

  

Acces_Ocean      -0.0395  
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Ces résultats sont identiques à ceuxobtenues par Hausman et al. (2007) ; Fu et Zhu 

(2013). Les petits pays en terme géographique innoveraient donc mieux que les 

grands. Aussi une autre explication à ce possible résultats est dû au fait que plus le 

niveau de terre disponible par tête est élevé moins la population est dense. Pourtant 

l’innovation requiert une spécialisation du travail et une diffusion des idées qui 

s’opère plus en présence de forte densité de la population. Ainsi une grande 

superficie de terre par tête s’associera probablement avec un faible niveau de 

sophistication des exportation (Zhu et Zu, 2013 :227.). Le signe de la population 

montre un effet positif de la taille du marché dans la CEDEAO. Ainsi avec son fort 

taux de jeune l’Afrique a un potentiel pour booster son niveau de développement en 

utilisant cette jeunesse qui est souvent source d’inquisition de savoir et de 

technologie. Ce résultats est aussi en ligne avec les nouvelles théories de du 

commerce (HummelsetKlenow, 2005; Krugman, 1980; Schott, 2008) qui mettent 

l’accent sur les relations entre les variétés produites et les économies d’échelle. 

Les résultats n’ont pu prouver un lien significatif de la croissance du PIB. Ceci 

est en opposition avec les résultats de Fhu et Zu (2013);Kočenda et Poghosyan 

2016 ; Weldemicael (2014) qui ont trouvé un impact positif et significatif.. Ces 

résultats pourraient tout de même être une validation partielle de notre estimation 

GMM suggérant que les vrais déterminants du la sophistication des exportations 

dans les pays de la CEDEAO sont des variables comme les IDE et la population qui 

sont eux même des déterminants de du PIB.  

 

 

 

 

(0.74) 

Nbre Obs.  362 362 362 362 362 362 362 

Nbre Pays  14 14 14 14 14 14 14 

AR(1) 0.074 0.050 0.036 0.048 0.064 0.063 0.039 

AR(2) 0.379 0.521 0.417 0.450 0.427 0.426 0.542 

TestHansen(p
) 

0.792 0.774 0.751 0.596 0.510 0.643 0.862 
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La non significativité du développement financier suggère à notre sens le 

caractère basic et le manque d’efficacité de la finance dans ces économies. Tout 

comme dans la plupart des Pays les Moins Avancés (PMA) les problèmes de 

financement de l’économie sont assez criant, avec des coûts de crédit assez élevé 

comparé aux pays avancés et émergents et un faible de taux de bancarisation. Ainsi 

ceci montre que le secteur financier doit redoubler d’effort en allant au-delà du 

financement d’activités classiques (d’import-export par exemple comme c’est le cas 

dans ces pays) et adapter ses offres au services de l’innovation dans la production de 

ces pays. 

Bien que positives, les Institutions ne sont pas significatives dans notre model 

Système-GMM que ce soit pour la variable POLITY que pour XCONST. En effet 

les institutions bénéficient souvent d’une définition assez éparse et pouvant ainsi être 

expliqué par plusieurs variables couvrant des aspects différents ce qui pourrait 

aboutir à des résultats variés selon les études. Cependant nos résultats sont conformes 

à ceux obtenues par Hausman et al. (2007) ; Fhu et Zu (2013) et Weldemicael (2010)4 

qui trouvent que les institutions ne contribuent pas significativement à la 

sophistication des exportations. Le rôle des institutions dans le processus 

économique peut ainsi être assez ambigu. Acemoğlu et Johnson (2005) ont trouvé 

qu’ils n’ont par exemple aucun impact significatif sur le niveau des investissements. 

Ces pays œuvrent cependant depuis des décennies à la mise en place d’institutions 

qui fonctionnent dans l’intérêt des respects des droits de l’homme d’une meilleure 

gouvernance et d’une prospérité. Soit elles sont toujours embryonnaires, ou 

s’attellent jusqu’ici trop à la résorption des différents politiques qui n’impactent pas 

assez la sphère de production. 

5. CONCLUSION 

Nous avons analysé les facteurs expliquant la sophistication des exportations dans 

les pays de la CEDEAO. En plus des variables classiques utilisées l’aspect faible 

niveau de développement des pays étudiés a été pris en compte en vérifiant l’effet 

                                                      
4Notamment pour les pays dotés d’institutions faibles 
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des vecteurs de l’innovation et du savoir comme les IDE et les importations et celles 

des variables généralement en déficit dans ces pays mais essentiel pour booster leur 

niveau développement et leur standard de vie comme les infrastructures et le 

développement financier. 

Estimant notre modèle à l’aide de la technique GMM les résultats ont montré que 

la population, les terres disponibles par tête, les IDE, les importations et 

infrastructures étaient des déterminants significatifs de la sophistication des 

exportations. Par contre la croissance du PIB par tête, le développement financier et 

les institutions n’ont révélé aucun effet significatif. 

Aussi prenant en compte le possible biais des pays producteurs de pétrole dans la 

région, du passé historique et de la position géographique par rapport à l’océan, les 

résultats montrent que la population, les terres disponibles par tête et les IDE 

demeurent toujours significatifs et de plus le statut de pays exportateur de pétrole 

brut se montre être un facteur limitant à l’amélioration du niveau technologique des 

exportations. Cette étude prouve en outre l’importance des IDE pour les pays de la 

zone CEDEAO. Vue comme une entrée de capitaux relativement stable et potentiel 

vecteur de transfert technologique, les pays africains en général font leur promotion. 

Il est impératif de continuer à favoriser leur entrée et surtout dans des secteurs non 

exclusivement lié aux ressources naturelles. Ces résultats suggèrent qu’afin de sortir 

du cycle de production et d’exportation de produit de première nécessité il importe 

aux pays de la CEDEAO d’attirer les IDE en mettant en place des mesures 

économiques approprié, d’aller au-delà de l’exportation du pétrole brut en mettant 

en place des plans à moyen terme visant à y ajouter de la valeur avant leur exportation 

et d’améliorer la qualité des institutions dans un sens où ils seront favorables au tissu 

productifs des Etats. 
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ANNEXE 

L’indice de Sophistication des exportations suivant Hausman et al. (2007) est 

calculé par la formule ci-après.  

 

 

 

 

Où :  dénote les produits.  denotent les pays  la valeur des exportations du 

produit  dans le pays .  le total des exportations du pays . Et 

et  le PIB par tête du pays c. 
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L’indice de sophistication des exportations EXPY mesure le niveau de 

productivité associé au panier de bien exporté par un pays. 

Dans un premier temps, est calculé le niveau de revenu (productivité) associé à 

chaque produit (i) dans le panier des exportations du pays . Cet indicateur 

reflète l’avantage comparatif normalisé par rapport aux autres pays qui exportent le 

même produit. 

Ensuite le niveau de productivité moyenne qui correspond à l’ensemble du 

panier exporté par le pays est calculé. 

Le fondement sous-jacent est que la composition des exportations détermine la 

sophistication des exportations et à ce titre cet indice est perçu comme est un 

indicateur de la similarité du panier de biens exportés par un pays tiers, avec ceux 

exportés par les pays riches.
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Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları ve 
Muhasebe Eğitim Sistemi Ögeleri Boyutunda İncelenmesi:  

Kütahya İlinde Bir Uygulama1 
 

Elif Kumcu2, Ahmet Ağca3 
Özet 

Son yıllarda ülkemiz muhasebe sisteminde Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartlarına uygun bir yapısal değişikliğe gidilmesi gündemi 
oluşturmaktadır. Bu yapısal değişiklik gerçekleşirken muhasebe eğitiminin de etkileneceği 
aşikârdır. Bu çalışmada Türk muhasebe eğitiminin her eğitim düzeyinde söz konusu yapısal 
değişime adaptasyon durumu “öğretici”, “öğrenci” ve “müfredat” açılarından ele 
alınmıştır. Araştırmada “öğretici” ve “öğrenci” boyutunda anket yöntemi, “müfredat” 
boyutunda ise içerik incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada muhasebe eğitimi ön 
lisans öncesi ve sonrası şeklinde bölümlendirilmiş, zaman ve maliyet unsurları göz önünde 
bulundurularak araştırma evreni Kütahya ili ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma sonucunda ön 
lisans öncesi muhasebe eğitiminin değişime adaptasyon sağlamaktan oldukça uzakta olduğu, 
ön lisans sonrası muhasebe eğitimin ön lisans ve lisans düzeyinde kısmen, yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde ise yeterli düzeyde adaptasyon sağladığı sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler— Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, TMS/TFRS Farkındalığı 
JEL Sınıflama Kodları: M40, M53, I20, I21. 
 
 

International Accounting / Financial Reporting Standards and 
Examining the Dimensions of On the Accounting Education System: An 

Application in Kutahya Province 
Abstract 

In recent years, Turkey has made a structural change in the accounting system in 
accordance with the International Accounting Standards / International Financial Reporting 
Standards. It is obvious that accounting education will be affected while this structural 
change is taking place. In this study, the adaptation status of the Turkish accounting 
education to the structural change at each education level is discussed in terms of 
"Educator", "Student" and "Curriculum". In the research, questionnaire method was used in 
the dimension of educators and students, content analysis method was used in the curriculum 
dimension. In the study, the accounting education is divided into pre-license and post-
graduate courses, and the research universe is limited to Kütahya province by considering 
the time and cost factors. As a result of the study, it is concluded that pre-graduate accounting 
education is far away from adaptation to change, that post-graduate accounting education 
is partially adapted and at the master's and doctoral level, it provides adequate adaptation. 
Keywords— Accounting, Accounting Education, Awareness of TMS/TFRS 
JEL Classification Codes: M40, M53, I20, I21. 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin muhasebe sistemleri ihtiyaçlar doğrultusunda her coğrafyada farklı 

şekillerde gelişme göstermiştir. Ülkelerin muhasebe sistemlerinde görülen 

farklılıklar muhasebede önceleri uluslararası uyum, sonraları standartlaşma 

çabalarına yol açmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun önderliğinde 

yürütülen ülkelerin muhasebe sistemlerinde uyumlaştırma ve standartlaştırma 

çabaları ile muhasebe bilgilerin uluslararası anlamda anlaşılabilir ve 

karşılaştırılabilir olması hedeflenmiştir. 

Günümüzde neredeyse tüm ülkelerin muhasebe sistemlerini bir şekilde değiştiren 

Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS), sistemin başlıca unsurları olan 

muhasebe meslek mensuplarını (uygulamacı ve denetleyiciler), muhasebe bilgi 

kullanıcılarını ve muhasebe eğitimcilerini değişime adapte olmak zorunluluğuyla 

karşı karşıya bırakmıştır. Bu unsurların adaptasyon sürecinde muhasebe eğitimi 

başrolü oynamaktadır. 

Ülkemizde KGK tarafından yayımlanan ve 6102 sayılı TTK ile uygulama 

yükümlülüğü getirilen Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’nın eğitime dahil 

edilmesi ideal seviyeden oldukça uzak olduğu görülmektedir. Bu bağlamda TMS’nin 

muhasebe eğitim sistemi içerisindeki durumu eğitim sistemi ögeleri (öğretici, 

öğrenci ve müfredat) boyutunda incelenmiştir. Çalışmada amaç farklı eğitim 

düzeylerinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin ve eğitimi veren öğreticilerin 

TMS/TFRS hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini ortaya koyarak ve eğitim 

programlarının incelenerek sistem değişikliğine olan adaptasyonu 

değerlendirmektir. 

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI MUHASEBE 

STANDARTLARININ GELİŞİMİ 

Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşturulması konusunda ilk tartışmalar 

1900'lu yılların başlarında ortaya çıkmıştır. Tartışmalar zamanla bu konuyu 

yürütecek bir organizasyon ihtiyacını ortaya çıkarmıştır ve bu ihtiyaç ilk kez 1972 

yılında Sydney’de yapılan 10. Uluslararası Muhasebeciler Kongresi'nde gündeme 
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gelmiştir. Muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarının küresel anlamda 

uyumlaştırılması için çalışmalar yapan en önemli kuruluşlardan biri olan 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK) / International Accounting 

Standards Committee (IASC)’nin kurulmasının zemini bu kongrede hazırlanmıştır. 

Komite, 1973 yılında Almanya, Amerika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 

Japonya, Kanada ve Meksika profesyonel muhasebecilerinin bir araya gelmeleriyle 

yapılan bir anlaşma ile kurulmuş ve tartışmalar resmi bir boyut kazanmıştır 

(Başpınar, 2004: 53). 1973-2000 yılları arasında faaliyet gösteren komite 

Uluslararası Muhasebe Standartları / International Accounting Standards (IAS) 

adıyla standartlar yayımlamıştır. 

1997’nin sonlarına doğru IASC’nin yapısında değişiklik yapılma ihtiyacı 

görülmüştür. Yeni yapılanma kapsamında IASC, 1 Nisan 2001 tarihi itibariyle IASC 

Vakfı’na (International Accounting Standards Committee Foundation-IASCF) 

dönüştürülmüş ve uluslararası muhasebe standartları yayımlama görevi yeni kurulan 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) / International Accounting 

Standards Board (IASB )’a devredilmiştir (Ağca, 2003: 44).  

IASB, ilk resmi toplantısını Nisan 2001'de Londra'da gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda, IASC tarafından 2001 yılına kadar yayımlanan 41 standart ve 

yorumlarının bir kısmı iptal edilmiş, bir kısmı yeniden formatlanıp değiştirilmiş ve 

sayısı 28’e düşürülmüştür. Yeni IASB standartlarının Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları (UFRS) / International Financial Reporting Standards 

(IFRS) olarak adlandırılması kararlaştırılmıştır. 

Ülkemizde muhasebe standartlarına yönelik ilk girişim, 1970’li yıllarda Türkiye 

Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)’nin Uluslararası Muhasebe Standartlarını 

Türkçeye çevirip yayınlaması ile yaşanmıştır. Fakat bu değerli girişim, kurumun 

işletmeler üzerinde herhangi bir yaptırım gücü olmaması nedeniyle bilimsel bir 

çalışma olmaktan öteye gidememiştir (Şensoy, 2008: 192). 

Maliye Bakanlığı tarafından muhasebede standartlaşma çalışması uluslararası 

uyum kapsamında değil tüm kesimleri bağlayıcı nitelikte olmuştur. Maliye 

Bakanlığı'nca 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete' de 1 sıra no.lu 
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"Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" yayınlanmıştır. Yapılan bu çalışmanın 

kapsamına bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler 

girmektedir. MSUGT ülkemizde muhasebede standartlaşma çalışmaları açısından 

büyük öneme sahiptir. Ancak tebliğlerin amaçlarını yerine getirmesinde bir sorun 

yaşanmamasına karşın, ölçme ve değerlemede uluslararası muhasebe standartlarına 

uyumlu düzenlemeler getirememiş olması açısından finansal tabloların uluslararası 

karşılaştırıla bilirliğini kısıtlamıştır. 

TMUD ile başlayan süreç SPK, BDDK gibi kendi alanında faaliyet gösteren 

işletmelere hitap eden kurumların çalışmalarıyla devam etmiştir. Bu çok başlılığı 

ortadan kaldırmak üzere uygulamaları tek bir çatı altında toplama kapsamında 

TMUDESK kurulmuştur. IASC esas alınarak oluşturulan TMS’ler kurulun yaptırım 

gücü olmaması sebebiyle uygulanamamıştır.  Daha sonra kurulan TMSK, TTK’de 

Türkiye’de muhasebe standartlarını belirleyen tek organ olarak yetkilendirilmiştir. 

Günümüz itibariyle UMS/UFRS ile uyumlu TMS/TFRS oluşturma ve yayımlama 

görevi KGK’dedir. 

3. ARAŞTIRMA 

Çalışmada Kütahya’da bulunan lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü muhasebe 

programlarının detaylı müfredat analizi yapılmış ve bu programlarda öğrenim gören 

öğrenciler ve eğitimcileri ile yapılan anket uygulanmıştır. 

3.1. Araştırmanın Önemi 

Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür tarandığında çalışmalarda daha çok 

müfredat analizi ya da öğrenci odaklı anket çalışmasıyla sınırlı kalındığı 

görülmektedir. Çalışmalara düzey bazında bakıldığında ya sadece lise düzeyine 

odaklanılmış, ya ön lisans-lisans ya da lisans-lisansüstü birlikte incelenmiştir. Fakat 

liseden lisansüstüne kadar bütün düzeylerin bir arada ele alındığı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bunun dışında muhasebe eğitim sistemi ögeleri olan öğrenci, 

eğitimci ve müfredatı bir arada inceleyen çalışmanın bulunmaması literatürde büyük 

eksiklik yaratmaktadır. Bu yüzden çalışmamızda literatüre katkı sağlayacağını 

düşündüğümüz için bütün eğitim düzeyleri ve muhasebe eğitim sistemi ögeleri bir 

arada ele alınmıştır. 
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3.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada amaç farklı eğitim düzeylerinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin 

ve eğitimi veren öğreticilerin TMS/TFRS hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini 

ortaya koyarak ve eğitim programlarının incelenerek sistem değişikliğine olan 

adaptasyonu değerlendirmektir. 

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Bu çalışmada detaylı içerik analizi ve anket çalışmasının evrenini Kütahya’da 

muhasebe eğitimi verilen lise, ön lisans,  lisans ve lisansüstü programı son sınıf 

öğrencileri ve bu programlarda eğitim veren eğitimciler oluşturmaktadır. Çalışma 

2017-2018 bahar dönemi öğrencileri ve mevcut eğitimcileri ile sınırlıdır. Çalışmada 

özellikle muhasebe eğitimi verilen programlar dışında İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi (İİBF) lisans programlarına da yer verilmesinin nedeni, bu programlarda 

da muhasebe dersleri verilmesi ve öğrencilerin mezuniyet sonrası potansiyel 

muhasebe meslek elemanı olmasıdır. Öğrencilerden yalnız son sınıf olanların 

seçilmesinin nedeni ise muhasebe eğitiminin sonuna gelmiş, diğer sınıflara göre bilgi 

seviyesinin ve TMS/TFRS farkındalığının daha yüksek olması beklentisidir. 

3.4. Araştırmanın Bulguları 

Çalışmada öncelikle Kütahya’da bulunan ve muhasebe eğitimi verilen 4 lise, 3 

ön lisans, 7 lisans ve 2 lisansüstü programın ders içerikleri incelenmiş, muhasebe 

standartlarına yönelik ders verilip verilmediği ve ders içeriklerinde ilgili konuya ne 

kadar değinildiği tespit edilmiştir. Daha sonra bu programlarda bulunan öğrenci ve 

eğitimcilerle ülkemizde uygulanmakta olan TMS/TFRS’ler konusunda bilgi 

düzeylerini ölçmeye yönelik anket çalışması yapılmıştır. 

3.4.1. İçerik Analizine Yönelik Bulgular 

Lise düzeyinde müfredat oluşturulurken Türkiye genelinde olduğu gibi 

Kütahya’daki liselerde de Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim 
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Programı4 esas alınmaktadır. Kütahya’da bulunan 4 lisede muhasebe programı 

bulunmaktadır. Liselerin müfredatları incelendiğinde muhasebe eğitiminin Tek 

Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre verildiği, program içeriğinde Uluslararası/Türkiye 

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’na değinilmediği görülmüştür. 

Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)’ne bağlı 3 yüksekokulda “Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları” ön lisans programı bulunmaktadır. İlgili programların ders 

içerikleri incelendiğinde her birinde “Muhasebe Standartları” adı altında seçmeli bir 

ders verildiği, diğer derslerde muhasebe standartlarına değinilmediği görülmüştür. 

Lisans düzeyinde muhasebe ağırlıklı eğitim yalnız UBYO’ya bağlı Muhasebe 

programında verilmektedir. Bu programın ders içeriği incelendiğinde “Muhasebe 

Standartları” adı altında zorunlu bir ders olduğu, diğer derslerin bir kısmında da 

muhasebe standartlarına yer verildiği tespit edilmiştir. İİBF’ye bağlı bölümlerde de 

muhasebe dersleri verilmektedir. Bu bölümlerin ders içerikleri incelenmiş ve yalnız 

Uluslararası Ticaret ve Finans programında “Uluslararası Muhasebe Standartları” 

adı altında seçmeli bir ders olduğu görülmüştür. 

Kütahya DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde muhasebe lisansüstü eğitimi İşletme 

Ana Bilim Dalına bağlı Muhasebe ve Denetim yüksek lisans programında 

verilmektedir. Daha sonra İşletme Doktora programı ile öğrenciler uzmanlaşmak 

istedikleri alanda eğitimlerine devam edebilmektedirler. Muhasebe adı altında 

doktora programı bulunmayıp, öğrenciler işletme doktora programında muhasebeye 

yönelik dersler alabilmektedir. Muhasebe ve Denetim yüksek lisans programı ders 

içerikleri incelendiğinde “Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları” adı altında 

seçmeli bir ders olduğu görülmektedir. Bazı derslerde Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarına yönelik ders işlendiği, bazı derslerde konuya hiç 

değinilmediği saptanmıştır. İşletme doktora programında ise “Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları” adı altında seçmeli bir ders olduğu görülmüştür. Program 

dahilinde verilen seçmeli derslerden birinde (İleri Maliyet ve Yönetim Muhasebesi) 

                                                      
4 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son olarak 2011 yılında yayımlanmış olan Muhasebe 
ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı esas alınmıştır. 
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UFRS / TFRS ile bağlantılı olarak dersin işlendiği, diğerinde (Maliyet Analizi) 

muhasebe standartlarına değinilmediği görülmüştür. 

3.4.2. Anket Çalışmasına Yönelik Bulgular 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış olup araştırma 

kapsamında temelde eğitimciler ve öğrenciler için olmak üzere 2 farklı anket 

hazırlanmıştır. Fakat öğrenciler için hazırlanan anket çalışması da analizi 

kolaylaştırma amacıyla lise öğrencileri ve diğer öğrenciler için olmak üzere sadece 

demografik özelliklere yönelik sorular değişecek şekilde 2 adet tasarlanmıştır. Anket 

çalışması 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenci ve eğitimcilere 

demografik özelliklerine ilişkin sorular, ikinci bölümde ise TMS/TFRS hakkındaki 

bilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. 

Veriler PASW Statistics 18 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Hazırlanan 3 

farklı anket çalışmasının güvenilirlik analizi Cronbach’s Alpha katsayısı ile 

belirlenmiştir. Katsayı 1’e yaklaştıkça ölçekte yer alan maddelerin iç tutarlılığının 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılır (Kartal ve Drilik, 2016: 1870). Analiz sonucuna 

göre: Lise anketi Alpha katsayısı: 0,903, ön lisans ve üzeri anketi Alpha katsayısı: 

0,923, eğitimci anketi Alpha katsayısı: 0,968 olarak bulunmuştur. Bu değerler 1’e 

çok yakın oldukları için anketlerin yüksek güvenilirliğe sahip oldukları söylenebilir. 

3.4.2.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Araştırma kapsamında 112 lise, 58 ön lisans, 545 lisans, 22 lisansüstü öğrencisi 

ve 23 eğitimci ile anket çalışması yapılmıştır. Katılımcıların demografik 

özelliklerine ilişkin dağılımları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: 

Tablo 1: Lise Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 20 17,9 
Erkek 92 82,1 
Toplam 112 100 

Yaş 
17-18 83 74,1 
19-20 29 25,9 
Toplam 112 100 

Devam Etmek 
İstenilen Eğitim 
Düzeyi ve Bölümü 

Ön Lisans - Muhasebe 26 23,2 
Ön Lisans - Diğer 16 14,3 
Lisans - Muhasebe 24 21,4 
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Lisans - Diğer 32 28,6 
Devam Etmeyi Düşünmüyor 14 12,5 
Toplam 112 100 

İleride Muhasebe İle 
İlgili Bir Alanda 
Çalışma Düşüncesi 

Evet 64 57,1 
Hayır 48 42,9 
Toplam 112 100 

 

Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 386 61,8 
Erkek 239 38,2 
Toplam 625 100 

Yaş 

19-20 42 6,7 
21-22 270 43,2 
23-24 255 40,8 
25 ve üzeri 58 9,3 
Toplam 625 100 

Mezun Olduğunuz 
Lise Türü 

Düz Lise 234 37,4 
Anadolu Lisesi 174 27,8 
Ticaret Lisesi 127 20,3 
Diğer 90 14,4 
Toplam 625 100 

Muhasebe Alanında 
İş Veya Staj 
Tecrübesi 

Var 247 39,5 
Yok 378 60,5 
Toplam 625 100 

İleride Muhasebe İle 
İlgili Bir Alanda 
Çalışma Durumu 

Evet 346 55,4 
Hayır 279 44,6 
Toplam 625 100 

Tablo 3: Eğitimcilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 10 43,5 

Erkek 13 56,5 

Toplam 23 100 

Yaş 

30-39 10 43,5 

40-49 9 39,1 

50 ve üzeri 4 17,4 

Toplam 23 100 
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Muhasebe Alanında İş 

Tecrübesi 

Var 13 56,5 

Yok 10 43,5 

Toplam 23 100 

Yapılan anket çalışmasında öğrencilere yöneltilen cinsiyet ve yaş sorularının 

dışında bilgi düzeyleri arasında ayırt edici özellikler sunması açısından öğrenime 

devam etme durumu (lise öğrencilerine yönelik), ileride muhasebe ile ilgili bir 

alanda çalışma düşüncesi, mezun olunan lise türü (üniversite öğrencilerine yönelik) 

ve muhasebe alanında tecrübe durumları (üniversite öğrencilerine yönelik)  

sorgulanmıştır. Eğitimcilere ise yine yaş ve cinsiyet soruları dışında muhasebe 

alanında eğitimci kimliği dışındaki tecrübe durumları araştırılmıştır. 

3.4.2.2. Araştırmaya Katılanların TMS/TFRS Bilgi ve Farkındalık Düzeylerine 

İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrenci ve eğitimcilere konu hakkındaki farkındalıklarını 

ölçme amacıyla TMS/TFRS hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarına dair bir soru 

yöneltilmiştir. Alınan cevaplardan öğrencilerin yalnız %40’ının konu hakkında bilgi 

sahibi olduğu görülmektedir. En düşük farkındalık lise öğrencilerine (%12,5), en 

yüksek farkındalık ise yüksek lisans öğrencilerine (%92,3) aittir. Doktora 

öğrencilerinde en yüksek farkındalığın yakalanamamasının sebebi öğrencilerin 

farklı alanlara yönelmiş olmasıdır. Doktora öğrencilerinin bu eğilimleri hariç 

tutulduğunda, öğrenciler arasında eğitim düzeyi arttıkça TMS/TFRS farkındalığının 

da artmış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Eğitimcilerdeki durumu analiz ederken lise ve üniversite olarak ayırmakta fayda 

vardır. Öyle ki üniversitelerde görev yapan eğitimcilerin hepsi TMS/TFRS hakkında 

bilgi sahibi iken, lise düzeyinde eğitim veren öğretmenlerin yaklaşık %70’i konu 

hakkında bilgi sahibidir. Buradan TMS/TFRS farkındalıklarının görev yapılan 

kurum ve düzeylere göre farklılaştıkları sonucuna ulaşılabilir. 

Anket çalışmasının ikinci bölümünde öğrenci ve eğitimcilerin TMS/TFRS 

hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Burada 
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TMS/TFRS konusunda yaşanan gelişmeler ışığında konu ile ilgili TTK, TMS, BOBİ 

FRS, TMUDESK, KGK, IASB gibi kanun, standart ve kurumlara dair kısaltmaların 

açılımları sorulmuş, daha sonra bu kısaltmalarla ilgili ifadeler verilmiştir. Bütün 

düzeylerdeki öğrencilere aynı sorular sorulmuş, eğitimcilere ise bunlara ek olarak 

TMS/TFRS ile gelen farklılıklarla ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Tablo 4: Sorulara Verilen Doğru Cevapların Analizi 

 Sorulara Verilen Doğru Cevapların Analizi 

Doğru Toplam 

Frekans % Frekans5 % 

Eğitimciler (Lise) 227 %44 520 (40*13) %100 

Eğitimciler (Ön Lisans) 172 %86 200 (40*5) %100 

Eğitimciler (Lisans ve Lisansüstü) 172 %86 200 (40*5) %100 

Toplam 571 %62 920(40*23) %100 

Lise Öğrencileri 631 %19 3360 (30*112) %100 

Ön Lisans Öğrencileri 429 %25 1740 (30*58) %100 

Lisans Öğrencileri 4348 %27 16350 (30*545) %100 

Yüksek Lisans Öğrencileri 263 %67 390 (30*13) %100 

Doktora Öğrencileri 94 %35 270 (30*9) %100 

Toplam 5765 %26 22110 (30*737) %100 

Tabloya bakıldığında eğitimcilerle öğrencilerin benzer sonuçlar gösterdiği 

söylenebilir. Fakat detaylı analiz sonucu TMS/TFRS ile ilgili kavramlar konusunda 

büyük eksiklik olduğu saptanmıştır. Katılımcılara sorulan IAS, IFRS, IASC ve IASB 

                                                      
5 Bu alandaki frekans sayısı “ilgili kısımdaki katılımcı sayısı*cevaplanan toplam soru 
sayısı”  şeklinde hesaplanmıştır. 
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kısaltmalarının İngilizce olması sebebiyle bilinemediği tahmin edilmektedir. 

Muhasebe standartlarının ülkemizde uygulanması ve geliştirilmesi açısından büyük 

önem taşıyan TMUDESK, TMSK ve KGK gibi kurumların, incelenen müfredatlarda 

derslerin içeriğinde bulunan MSUGT’nin, günümüzde mevcut uygulamalar olan 

KOBİ TFRS ve güncel haliyle BOBİ FRS’nin öğrenci ve eğitimciler tarafından tam 

anlamıyla bilinmemesi güncelin takip edilmediğinin bir göstergesidir. 

4. SONUÇ 

Çalışma kapsamında yapılan içerik analizi ve anket uygulaması sonucunda 

öğrenci ve eğitimcilerin TM/TFRS konusunda genel olarak bilgi eksikliğinden söz 

edilebilir. Eğitimcilerin eğitim verdikleri kurumlara bağlı olarak seviye arttıkça 

TMS/TFRS bilgi seviyelerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerde de benzer 

sonuçlar görülmüştür. Lise düzeyindeki öğrenciler TMS/TFRS ile ilgili konularda 

bilgi ve farkındalık seviyesi en düşük öğrenci grubunu oluşturmaktadır. Doktora 

öğrencilerinin işletme anabilim dalına bağlı farklı alanlardan oluştukları göz önünde 

bulundurulup bu grup analize dahil edilmediğinde de öğrencilerin eğitim seviyesi 

arttıkça TMS/TFRS ile ilgili konularda bilgi ve farkındalık seviyesinin de arttığı 

anlaşılmaktadır.  

Lise öğrencilerine yöneltilen sorulardan öğrencilerin muhasebe alanında 

eğitimlerine devam etme durumları ile TMSTFRS bilgi düzeyleri arasında doğrusal 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerine mezun oldukları lise 

türleri, muhasebe alanında tecrübe durumları ve ileride muhasebe alanında çalışma 

düşünceleri sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplarla TMS/TFRS bilgi düzeyleri 

arasında bir ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Üniversite öğrencileri bir bütün olarak 

analiz edildiğinde, yöneltilen sorulara en fazla doğru cevap verenlerin düz lise ve 

ticaret lisesi mezunu oldukları, muhasebe alanında iş veya staj tecrübelerinin 

bulunduğu ve ileride muhasebe alanında çalışmayı düşündükleri sonucuna 

ulaşılmıştır.  Buradan hareketle iş veya staj tecrübesi olan öğrencilerin TMS/TFRS 

gibi spesifik bir konuda dahi bilgi düzeyinin yüksek çıkması, bizi genel olarak iş 

veya staj ile uygulamayı gören öğrencilerin muhasebe alanında bilgi düzeyinin daha 

yüksek olacağı sonucuna ulaştırabilir. 
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Eğitimciler ise yalnız tecrübe açısından analiz edilmiş ve bu alanda tecrübesi olan 

eğitimcilerin TMS/TFRS bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Genel bir değerlendirme yapıldığında TMS/TFRS farkındalıkları konusunda 

müfredat, eğitimci ve öğrencinin birbirini doğrular nitelikte sonuç gösterdiği ve 

ülkemiz muhasebe eğitimin TMS odaklı sistem değişikliğine tam anlamıyla adapte 

olmaktan uzak olduğu söylenebilir. 
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Efficiency Measurement and Evaluation in Film Industry 
Using Data Envelopment Analysis Technique 

Dilşad Evci1, Ferhan Çebi2 
Abstract 

This study aims to measure and evaluate the efficiency in the cinema sector using a multi-
criteria Data Envelopment Analysis (DEA) methodology. Based on multiple inputs and 
multiple outputs, Academy Award for best picture nominees of the last fourteen years are 
taken as decision-making units and compared by using the data envelopment analysis 
technique. For each decision-making unit; budget of the movie, the reputation and the 
previous successes of the first two leading stars, director and the screen-writer are 
considered as inputs. To evaluate the success, the number of awards won before the movie is 
used. Also, Google-trends search score for each of them are used for estimating their 
reputation. Internet Movie Database (IMDb) rating, number of IMDb votes, box-office for 
both cumulative worldwide gross and opening weekend USA, Metascore and Google-trends 
search score for the movie, the number of Oscars won by the movie are taken as outputs. To 
investigate the relevance of each input and output, they were examined by correlation 
analysis. Input oriented data envelopment analysis technique was used and according to the 
results; recommendations were given for improving productivity to the DMUs which are not 
efficient enough in preference to their reference clusters.  
Key Words: Data Envelopment Analysis (DEA), Efficiency Measurement, Film Industry, 
Academy Award, IMDb, Google-trends 
JEL Classification Codes: M11, L25 

 
Veri Zarflama Analizi Tekniğiyle 

Sinema Endüstrisinde Verimlilik Ölçümü 
Özet 

Bu çalışma, parametrik olmayan bir yaklaşım olan veri zarflama analizi (VZA) metodolojisi 
kullanılarak sinema sektöründeki verimliliği ölçmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Çok sayıda girdi ve çok sayıda çıktıya dayanarak son on dört yılın en iyi film Oscar ödülüne 
aday gösterilmiş filmler karar verme birimi (KB) olarak alınıp VZA tekniğiyle kıyaslanmıştır. 
Her KB için; filmin bütçesi, yönetmen, senarist ve başrol oyuncularının önceki başarısı ve 
ünlülük dereceleri girdi olarak kullanıldı. Başarı değerlendirmek için film çekilmeden önce 
kazanılan ödüllerin sayısı referans olarak alındı. Ayrıca, her biri için filmin çekilmeden 
önceki senelerdeki Google-trends arama oranlarının ortalaması ünlülük derecelerini tahmin 
etmek için kullanıldı. Çıktı olarak ise filmin Internet Movie Database (IMDb) puanı; IMDb 
oy sayısı; tüm dünyada ve Amerika’da yaptığı gişe, Amerika açılış haftasonunda filmi izleyen 
kişi sayısı, filmin aldığı ödüller ve filmin ünlülüğü (yine Google-trends arama oranları 
üzerinden) kullanıldı. Her bir girdinin ve çıktının ilişki düzeyini araştırmak için, korelasyon 
analizi yapılmıştır. Girdiye yönelik veri zarflama analizi tekniği kullanılmış ve çıkan 
sonuçlara göre yeterince verimli bulunmayan filmlerin daha etkin olabilmeleri için, referans 
kümelerine istinaden verimliliklerini nasıl arttırabilecekleri anlatılmıştır. Bu çalışma ayrıca, 
1970'lerden beri birçok alanda yaygın olarak kullanılan veri zarflama analizi tekniğini 
sinema sektörüne uygulayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

                                                      
1 Phd Student, Istanbul Technical University, Business Administration, Istanbul, Turkey, 
dcelebi@itu.edu.tr 
2 Professor, Istanbul Technical University, Management Engineering, Istanbul, Turkey, 
cebife@itu.edu.tr 
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1. INTRODUCTION 

Because of its functionality in evaluating and achieving improvement targets for 

units according to multiple input and multiple output, data envelopment analysis 

(DEA) has been widely applied to address a variety of decision analysis problems. 

However, except some local studies with minor variables, there is no previous work 

in the literature of the DEA use in the seventh art, which goes beyond being a cultural 

phenomenon and turns into an important industry. According to the US labor 

ministry's 2017 data, the film industry employs almost half a million people in the 

US with an average salary of $ 57,431 [1]. In 1995, the average box office revenue 

in the US was $ 5,314,941,459, while in 2017 this figure doubled; and in 2018 

estimates it would almost triple to $ 13,288,227,116 [2]. According to the European 

Audiovisual Observatory analysis, the cumulative gross box office revenue in the 

EU Member States in 2017 (GBO - Gross Box Office) reached 7.02 billion Euros 

[3]. The magnitude of the sector and also easy accessibility of many valuable data, 

such as budget, box office revenue; ensures cinema industry an attractive area for 

research.  

In this study, multi-criteria Data Envelopment Analysis (DEA) methodology is 

used to measure and evaluate the efficiency in film industry. Based on multiple 

inputs and multiple outputs, Academy Award for best picture nominees of the 

fourteen years are taken as decision-making units and compared by using the data 

envelopment analysis technique. Does a film that embraces the Oscar statuette also 

need high budgets, world-famous directors and stars to make good results at box 

office and reputation; or is it possible for a film to achieve success without any of 

them? This study aims to answer this question. 

The paper is organized as follows: Section two gives a brief explanation of DEA 

technique and its applications. This is followed by the third section in which the 

research method and details of the modelling procedure are outlined. Third section 

also consists of four sub-sections: 1. Selection process and basic information of 
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decision making units, 2. Input and output variable’s definitions and the correlation 

analysis of the variables, 3. Explanation of tools used in analysis, 4. Summary of the 

main findings. Finally, conclusions are summarized in fourth section.  

2. LITERATURE REVIEW 

The basis of the Data Envelopment Analysis (DEA) is based on, Charnes et al. 

(1978)’s development of Farrell (1957)’s activity analysis approach which was put 

forward in his article ‘The Measurement of Productive Efficiency’ [4,5]. Farrel 

argued that there are two components of efficiency; technical and allocative. 

Allocative efficiency can be summarized as using input at the most appropriate rate 

depending on costs; and technical efficiency is to achieve the highest possible output 

with a certain amount of input (Coelli vd., 2003) [6]. 

DEA has been widely used in many areas like measuring vendor performance 

(Weber, 1996) and efficiency of hospitals (Al-Shammari, 1999); supplier selection 

(Liu et al., 2000); comparison of airports (Graham, 2005); deciding third-party 

logistics providers (Min and Joo, 2006), benchmarking university libraries 

(Reichmann and Sommersguter-Reichmann, 2006); comparing railway transports 

(Jiangwei and Xiaoping, 2008). Beside all this wide usage framework of DEA, there 

is still no application in the cinema sector of DEA the literature except some local 

studies with few input and output variables. Charnes et al. (1994) listed some 

advantages in the use of the DEA technique: 1. Since DEA does relative comparison, 

‘normalization of data’ which is a necessary step in econometric approaches, is not 

required in this method; 2. DEA is a non-parametric approach that does not require 

a standard form to associate input and output; 3. The DEA technique is flexible and 

allows for inclusion or exclusion of variables; 4. It can clearly show the efficiency 

in the production process in relation to investments; 5. It is possible to redefine the 

groups of decision units under evaluation; 6. Not only does the activity rank, it also 

indicates the possible improvements that can be applied to increase efficiency [7]. 
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3. RESEARCH METHODOLOGY 

Since multiple inputs and outputs are used, given the advantages listed above, it 

is concluded that DEA is an accurate technique for measuring and evaluating the 

efficiency of films. To investigate the relevance of each input and output, they were 

examined by correlation analysis. Input oriented data envelopment analysis 

technique was used and according to the results; methods such as 'reducing the 

budget' or 'working with less famous stars' are recommended for improving their 

productivity to the decision-making units which are not efficient enough in 

preference to their reference clusters. The DEA model is mathematically expressed 

as:  

 

Subject to:  

 

where,  

Ek: efficiency of  

 

 

 

 

 : a small positive number (like 0,00000001) 

n: the number of DMUs

t: the number of outputs  

m: the number of inputs
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3.1. Choosing Decision Making Units (DMUs) 

Academy Award for best picture nominees of the last fourteen years are taken 

as decision-making units (DMUs) and compared by using the data envelopment 

analysis technique. The reason of choosing last fourteen years is related with the 

accessibility of Google trends data. To evaluate ‘the reputation of the movies’, which 

is used as output, and ‘the fame of the leading roles’, which are used as inputs; 

Google trends search database has been used. Since Google trends data is available 

from 2004 till today, DMUs are chosen according to that constraint and best picture 

nominees of Academy Awards are used upwards 2004 till today. Total 106 DMUs 

are used. Since there are 11 input and 9 output variables, 106 DMUs is sufficient 

enough by satisfying this equation:  

Number of DMUs (106) > 11 (number of input variables) x 9 (number of outputs) 

Table1 gives basic information of DMUs, as ‘name of the movie, name of the 

director, name of the screenwriter, name of the first leading role according to IMDb 

ranking, name of the second leading role, Oscar nomination year of the movie’. 
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Table1. Basic Information of DMUs: (Name of the movie, director, screenwriter, cast 1 

(first leading role), cast 2(second leading role), nomination year of the movie) 

3.2. Input and Output Variables 

3.2.1. Inputs: Total 11 input variables are chosen for analysis: 

Budget: This input variable corresponds to budget of the movie adjusted by 

inflation 2017 ($). Inflation was calculated according to the US of Department 

Labour. Inflation rates are respectively 2009-2017: 14.3%, 2010-2017: 12.4%, 2011-

2017: 9.0 %, 2012-2017: 6.8%, 2013-2017: 5.2%, 2014-2017: 3.5%, 2015-2017: 

3.4%, 2016-2017: 1.27%. Original budget values are available at attachment. 

DirPreMovies: This input variable corresponds to number of previous movies 

of the director, before the movie was shot. 

DirPreOscars: This input variable shows the number of previous Oscars won by 

the director. 

SWPreMovies: This input variable is the number of previous movies written by 

the screenwriter, before the movie was shot. 

SWPreOscars: This input variable corresponds to umber of previous Oscars won 

by screenwriter.  

C1PreMovies: This input variable shows the number of previous movies of first 

leading role. Leading role was chosen according to the placement in IMDb. First 

name arranged as star was taken as C1 and second name arranged as star was taken 

as C2.  

C1PreOscars: This input variable shows the number of previous Oscars won by 

first leading role.  

C1GoogleTrends: This input corresponds to Google trends search data of first 

leading role. Interest over time represent search interest relative to the highest point 

on the chart for the given region and time. A value of 100 is the peak popularity for 
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the term. A score of 0 means there was not enough data for this term [8]. For leading 

role of each DMU, average of interest over time from 2004 till a year before the 

movie was released was taken to check if a famous, semi-famous, or no-name 

actor/actress was chosen for the movie. Some well-known stars like Tom Hanks, 

Leonardo Di Caprio, Brad Pitt etc. may appear more than one movie, but since each 

year their fame differs, even though the name of same stars is seen in different 

DMUs, their Google-trends score differs for each DMU. For example, while Tom 

Hanks’s Google trends interest was 22,08333333 before Toy Story 3 (2010), over 

the years he became more famous with new movies and reached 31,67307692 before 

The Post (2017) was shot. For each Oscar nominee movie of Tom Hanks, his Google 

trends score accelerates: 

2010-Toy 
Story3 

2011-Extremely 
Loud 

2013-Captain 
Phillips 

2015-Bridge of 
Spies 

2017-The 
Post 

22.08333333 22.27380952 25.7962963 28.45454545 31.67307692 
 

Also, there may be a big difference between interests of C1 and C2 of a movie. 

For instance, a year before Captain Phillips (2013) was shot, Tom Hank’s interest 

was 25.7962963. At the same time Barkhad Abdi, second leading role of Captain 

Phillips, has interest of just 0,013888889. The movie tells the story of a captain who 

was kidnapped by Somalian pirates, so besides Tom Hanks local stars were used. 

Figure1 shows the huge difference in terms of fame between the two stars. One can 

easily see that Barkhad Abdi’s interest which was increased in 2014 (the release year 

of Captain Phillips) mostly situated around zero. 
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Figure1. Google Trends interest of Tom Hanks and Barkhad Abdi 
 

C2PreMovies: This input corresponds to number of previous movies of second 

leading role  

C2PreOscars: This input corresponds to number of previous Oscars won by 

second leading role  

C2GoogleTrends: This input corresponds to Google trends search data of second 

leading role. 

3.2.2. Outputs: Total 8 variables are chosen as output variables: 

IMDbScoreofMovie: This output variable corresponds to Total IMDb score of 

the movie.  

IMDbraters: The number of votes the movie received on the IMDb page. This 

variable is used to evaluate a movie which has a good IMDb score with few voters 

and another movie which has lower IMDb score with thousands of voters.  

OpeningWkndUSA: Opening weekend in USA box office of the movie ($)  

GrossUSA: This output variable shows total USA box office of the movie ($) 

CmlWwGross: This output variable corresponds to cumulative worldwide gross 

of the movie ($) 

Metascore: Metascore rate of the movie. According to IMDb, scores are 

assigned to movie's reviews of large group of the world's most respected critics, and 

weighted average are applied to summarize their opinions range. 
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OscarNomination: This output variable evaluates the movie’s success at 

Academy Awards. It corresponds to number of Oscars the movie was nominated. 

OscarWin: Number of Oscars won by the movie won Since winning an Oscar is 

harder than being nominated, nomination results are multiplied by 0.5 while number 

of Oscars that the movie took was taken as are.  

GoogletrendsMovie: This output variable equals to Google trends search score 

of the movie. To measure the reputation of the movie, the average of movie’s interest 

value was taken. The starting point of interest was chosen as a year after the movie 

released and as the ending point December 2017 was set. It is easy to see the top 

search score of each movie occurs after one year of the release date of movie. 

Figure2. makes it easier to compare movies Google trends interests with some 

examples. 

 
Figure2. Google Trends score Million Dollar Baby(2004), The Grand Budapest 
Hotel(2014)   
and The Shape of Water(2017) 

3.2.3. Correlation Analysis  

Correlation analysis are done by R-studio. Results are listed in Table2. ‘1’ means 

there exist perfect positive correlation between two variables and ‘-1’ means there is 

perfect negative correlation. As long as the correlation coefficient is close to 1, this 

means the two variables are correlated. Some correlated variables are highlighted 

with different colors. Since each variable has a perfect correlation with itself, the 
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cross line of 1s cutting the table diagonal is as it’s supposed to be.  It can be easily 

seen from Table2, there is strong correlation between ‘Budget’ and 

‘OpeningWkndUSA’, ‘GrossUSA’ and ‘CmlWwGross’ variables. However, since 

Budget is an input variable, where the rest belongs to Outputs, this situation is 

desirable because it shows that we have chosen correct inputs which affect outputs. 

So, we can say that if the budget of the movie is huge they may have spent money 

on advertisement too. Another elevated correlation value exists between ‘number of 

previous movies written by screenwriter’ and ‘the previous Oscars won by oneself’. 

However, similar situation is not available for directors or stars.  

Another strange result is the negative correlation between ‘number of Oscars won 

by the movie’ and ‘the reputation of the movie’. Even though the coefficient is small 

with -0.183699 value, but is still an unexpected result that they are negatively 

correlated. 

 

Table2. Correlation Table of Input and Output Variables 
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3.3. Tools  

After data was collected from IMDb and Google Trends, analysis was performed 

with input oriented CCR technique. MAXDEA program was applied for 

calculations. 106 DMUs were evaluated with radial distance, which measures the 

necessary proportional improvements of relevant factors (inputs / outputs) for the 

evaluated DMU to reach the frontier. In Radial model, Scale Efficiency is equal to 

CRS efficiency divided by VRS efficiency. Input oriented data envelopment model. 

11 input and 9 output variables were used. It took 6 seconds to calculate the result.  

3.4. Results 

None of the 2004 movies are appeared to be efficient. Crash, Brokeback 

Mountain, Capote, Good Night and Good Luck are resulted as efficient among the 

DMUs of 2005. In 2006, just two movies; ‘The Departed’ and ‘Little Miss Sunshine’ 

are yielded as efficient. Juno and Michael Clayton are efficient from 2007 Oscar 

nominees. Unlike 2008 which gives just one efficient movie, Slumdog Millionaire; 

2009 was like golden year of movies in terms of efficiency. It can be said that at 

2009, producers took back more than they invested in the films. 6 movies of 10 

nominees have efficiency score as 1: The Hurt Locker, Avatar, The Blind Side, 

District 9, Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire, Up. In 2010, similar 

case occurred: %50 of 2010 nominees resulted as efficient: The King's Speech, Black 

Swan, Inception, The Social Network, Toy Story 3 and Winter's Bone. The Artist 

and The Help at 2011, Captain Phillips and Dallas Buyers Club in 2013 are efficient 

DMUs. Life of Pi, Beasts of the Southern Wild, Amour, Argo, Silver Linings 

Playbook in 2012; American Sniper, Boyhood and Whiplash in 2014; Brooklyn, The 

Revenant, The Room in 2015; Moonlight, La La Land and Lion in 2016; Call Me by 

Your Name, Dunkirk, Get Out, Lady Bird in 2017 are resulted as efficient DMUs.  

Juno (2007) and Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire (2009) are 

appeared as reference DMU to almost each non-efficient movie. When compared 

with other DMUs, their low budget (8866510.4$ for Juno and 11425534.99$ for 

Precious) and working with no-name actors/actresses play an important role in this 
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result. For example, even though The Tree of Life (2011) has reasonably low budget 

with 34870965.02$, since they worked with famous stars like Brad Pitt and Sean 

Penn, other input values are high. Also, the movie couldn’t find what it was looking 

for outputs too. This leads to inefficiency of the movie with score 

0,5528. Precious, The Help, Whiplash, and Brooklyn are the reference 

DMUs of Tree of Life. 

An example to explain results: 

Gravity (2013) is one of the non-efficient DMUs. Budget input is shown as an 

example and recommendation is given according to that. The efficiency score of 

Gravity is: =0.778299 (since  this makes Gravity DMU 

inefficient), where The reference set (whose λ isn’t 0) of Gravity is 

calculated as: Juno-2007( = 0.142792); Slumdog Millionaire-2008( = 

0.003309); Avatar-2009( = 0.068636); District 9-2009( = 0.483161); Precious-

2009( = 2.867064); The Help-2011( = 0.369244); Get Out-2017( = 

0.521458). Real budget of Gravity is more than 100 million dollars, 105221135.23$. 

So according to equation of productive unit vector:  ; to be efficient, 

 should be equal to 

( x +  ) 

which is, 

  (0.142792 x 8866510,4) + (0.003309 x 17077328,23) + (0.068636 

x 270785179,25) + (0.483161 x 34276604,97) + (2.867064 x 11425534,99) + (0.369244 x 

27242941,42) + (0.521458 x 5000000) = 1266066.75 + 56508.879 +18585611.5 + 

16561118.7 + 3284248.84 + 10059292.5 + 2607290 = 52420137.2 $ 

Therefore, to be efficient budget of the movie Gravity should decrease to 

52800997.8$ which means, the movie should have been shot by almost half of its 

budget (%50.18). Similar procedure has to be followed also for other variables which 

leads the movie to inefficiency. 

The Curios Case of Benjamin Button has also low efficiency score with 0.292384. 

According to results the movie should be more successful if they worked with semi-
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famous stars instead of Brad Pitt and Cate Blanchett. For instance, Google Trends 

score of Brad Pitt (C1GoogleTrends) which is 23.58333333, should decrease -

16.687955 values and it should become 8.8953783 which is equal to semi-famous 

star’s Google Trends interest score.  

In order to reach the activity level, the values that the inputs should have and the 

rate required to reach that value was calculated. Gravity was just an example to show 

how it is calculated. Desired input values for each non-efficient DMU, can be found 

at attachment. Dual prices (also named as shadow price) of the inputs, which 

indicates that the objective function will change with the value of the dual price if 

the value of the right-hand side for the input in the LP is changed with 1 unit, can 

also be found at attachment. As a result, in order to be efficient for non-efficient 

films, they need to reduce their ratios in certain inputs. 

Movies like Slumdog Millionaire, Get Out, Precious, The Room, The Artist 

showed that to win Oscar, to gain reputation and to earn money from box office; a 

movie does not have to host famous stars with huge budget. So, instead of repeating 

similar scenarios with costly effects and famous stars whose faces are memorized, 

producers may choose to work with new stars with new screen writers and directors. 

4. CONCLUSION 

In this study, films which were nominated to best picture Academy Award 

between 2004 and 2017, were assigned as decision units; and among them, efficiency 

research was conducted with data envelopment analysis technique. For each DMU; 

budget of the movie, the reputation and the previous successes of the first two leading 

stars, director and the screen-writer are considered as inputs and IMDb rating, 

number of IMDb votes, box-office for both cumulative worldwide gross and opening 

weekend USA, the number of Oscars won by the movie, Metascore and Google-

trends score for the movie are taken as outputs. To evaluate the reputation and fame 

of stars and the movie, Google-trends search score for each of them are used. Before 

the analysis, the relevance of each input and output was investigated by correlation 
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analysis. Through the correlation analysis, the big effect of Budget over box office 

was found.  

DEA analysis showed that movies can be successful with Academy Awards and 

at box office even though they were shot by low budgets and no-name stars.  

This study also aims to contribute to the literature by using Data Envelopment 

Analysis in cinema industry, which was not applied except some local studies with 

few input and output variables. 
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Türkiye’de Kamu Personel Sistemi Değişirken:                                  
Üst Düzey Yöneticilerin Belirlenmesinde Amerika Birleşik 

Devletleri İle Karşılaştırmalı Bir Analiz 
İbrahim Arap1 

Özet 
Türkiye’de başkanlık sistemine geçiş süreci kamu personel yönetimi açısından da önemli 
yenilikler içermektedir. Özellikle üst düzey kamu yöneticilerinin belirlenmesinde benimsenen 
yeni yaklaşım dikkat çekicidir. Ülkemizde kamu personelinin atanmasında temel ilke olan 
liyakat sisteminden Amerika Birleşik Devletlerindekine (ABD) benzer karma bir sisteme 
geçildiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ABD’de yürütme organındaki üst düzey 
yöneticilerin belirlenmesinde izlenen yolun incelenmesi ve Türkiye’deki belirlenme süreci ile 
karşılaştırılmasıdır. ABD uygulamasından dersler çıkartmak Türkiye’deki belirleme 
sürecinin gözden geçirilmesine, gerektiği ölçüde de geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
Karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, Türkiye’deki yeni hükümet sistemindeki üst düzey 
kamu yöneticisi atama düzeninin ABD ile benzerlik göstermekle birlikte, önemli ölçüde farklı 
olduğu belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler- Liyakat Sistemi, Kayırmacılık Sistemi, Üst Düzey Kamu Yöneticileri, 
ABD 
JEL Sınıflama Kodları: D73, H83, M12  
 

A Comparative Analysis with the United States of Senior 
Executives Appointment In The Process Of Change in 

Turkey’s Public Personnel System Scheme 
Abstract 

The process of transition to the presidential system in Turkey involves significant novelties 
with regard to public personnel administration. In particular, the new approach adopted in 
senior public executive service appointment strikes attention. It seems that a transition is 
taking place from the merit system, the main principle hitherto underlying the appointment 
of public personnel in Turkey, to a mixed system similar to that found in the US. While some 
senior public executives in the US are politically appointed, others come to office through 
the merit system. This study aims to look into how senior executives in the US executive 
branch are assigned and to put that procedure in a comparison with Turkey. Although 
designation of senior public executives at new government system in Turkey bears similarites 
to the United States, it is concluded that they are significantly different when examined 
comparatively. 
Keywords -  Merit System, Spoils System, Senior Public Executives, US 
JEL Classification Codes:  D73, H83, M12  
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1. GİRİŞ 

  Kamu personel sisteminin günün sosyo-ekonomik gereklerine uygun olarak 

düzenlenmesi, devletin temel görevlerinin başarıyla yerine getirilebilmesi açısından 

önemlidir. Modern kamu personel sistemi liyakat düzeni üzerine kuruludur. Weber 

(1998), iyi işleyen bir bürokratik aygıtın ilkelerini belirtirken “liyakat”ı vurgular2. 

Özellikle 20. yüzyılda devletin sosyo-ekonomik yaşamda giderek artan rolü 

“liyakat” düzenine olan ihtiyacı arttırmıştır. Bununla birlikte, ülkeden ülkeye 

derecesi değişse de, üst düzey kamu yöneticileri açısından, siyasal atamalar varlığını 

sürdürmektedir. Türkiye’de ise başkanlık sistemine geçiş, üst düzey yöneticilerin 

belirlenme usulünü değiştirmiştir. Temelde liyakat düzeni korunmakla birlikte, 

siyasal atamalar daha kapsamlı hale gelmiş ve kolaylaşmıştır.  

Çalışmanın amacı, siyasal atamayı görece yaygın biçimde sürdüren Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’nde yürütme organındaki üst düzey yöneticilerin 

belirlenmesinde izlenen yolun incelenmesi ve Türkiye’deki üst düzey kamu 

yöneticilerinin belirlenme süreci ile karşılaştırılmasıdır.  

ABD’de, hangi pozisyonlar için siyasal atamaların, hangileri için liyakata dayalı 

atamaların tercih edildiğinin bilinmesi, devletin üst kademesinin yeniden yapılandığı 

ve kurumsallaşma sürecinin henüz tamamlanmadığı Türkiye açısından yararlı ve 

öğretici olacaktır. ABD uygulamasından dersler çıkartmak Türkiye’deki belirleme 

sürecinin gözden geçirilmesine, gerektiği ölçüde de geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır.  

                                                      
2 Weber’e göre (1998: 292-297; 319-320) memuriyet bir meslektir. Meslek olmasının ilk 
koşullarından biri, iyi bir uzmanlık eğitiminden ve işe alınmak için gerekli özel sınavlardan 
geçmektir. Bir işe girmek, geçim güvencesi karşılığına sadık davranma taahhüdünde 
bulunmak demektir. Uzmanlık isteyen görevler esaslı bir uzmanlık eğitimini gerekli kılar. 
Weber, ABD’de “uzmanların yönetimine olan taleb”in bulunmakla birlikte, düşük olduğunu 
belirtir. Memur güvencesinin görevlerin kişisel kaygılardan arınmış olarak nesnel biçimde 
yerine getirilmesini sağladığı görüşündedir. Bürokratik aygıtın tam başarısı için kamu 
görevlilerine sistemli kariyer olanağı sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır bkz. (Weber, 
1998: 306-309). Kariyer olanağı liyakat sisteminin bir unsurudur (Güran, 1980: 130).  
ABD’de kariyer değil kadro sistemi bulunmaktadır. Bu sistemde kişi, belirli bir kadro görevi 
için işe alınır. O iş devam ettiği sürece kadroda kalır (Tutum, 1976: 30). Bununla birlikte, 
Türkiye’dekinden farklı olsa da, liyakata dayalı kariyer sistemi bulunmaktadır 
(Ömürgönülşen, 2013: 340). 
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Çalışmanın ilk kısmında kayırmacılık ve liyakat sistemleri betimlenmektedir. 

İkinci kısımda ABD örneği incelenmektedir. Üçüncü kısımda Türkiye’deki durum 

açıklanmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise, Türkiye’deki süreç ABD örneği 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kayırma ile liyakat birer sistem olarak, modern devletler ile modern öncesi 

devletleri birbirinden ayıran iki temel kavramdır. Kayırma sistemi, yönetme hak ve 

yetkisinin aristokrasiye tanınmasıdır. Modern öncesi devletler yurttaşlığı temel 

almadığı için “uygun olanı seçme” en baştan belirli bir toplumsal zümreyle 

sınırlandırılmıştır. Liyakat sisteminde ise, kamu hizmetlerine en uygun olanı seçme 

“herkes”e (vatandaşlara) açılmıştır. Bir başka deyişle, her türlü görevlendirme ve 

yükseliş göreve uygunluk (yeterlilik/başarı) ölçütüne bağlı olarak tüm yurttaşlara 

açılmıştır. Kuşkusuz, kamu görevlerinin aristokrasi dışı sınıf ve gruplara açılması 

süreci tedrici olarak (sırasıyla burjuvazi, işçi, köylü, kadınlar) gerçekleşmiştir 

(Güler, 2005: 143-144, 148). 

Kamu hizmetlerine girişte liyakat ilkesi ilk olarak 18. yüzyılda Prusya’da 

uygulanmıştır. Bu dönemde Prusya’da kamu görevlerine girebilmek için hukuk 

öğrenimi görmek ve giriş sınavlarında başarılı olmak zorunluluğu getirilmiştir 

(Tortop, 1999: 47). İngiltere’de 1854 yılına kadar atamalar kayırmacılığa 

dayanmaktadır (Örnek, 1991: 226). Bu tarihten başlayarak yapılan reformlarla 

birlikte günümüzde İngiltere’de başbakan bir düzine siyasi atama yapar ve bunu 

yeterli görür (Wilson, 1996: 287). Fransa’da kamu görevlerinde yarışma usulü 18. 

yüzyılın sonundan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır (Örnek, 1991: 226). ABD’de 

ise liyakat sistemi 19. yüzyılda başlamış ve uygulama alanı giderek genişlemiştir. 

Günümüzde ABD başkanları federal düzeyde yalnızca birkaç bin siyasal atama 

yapmaktadır3. 

                                                      
3 ABD’de başkanların çoğu bugün yaptığından daha fazla sayıda siyasal atama yapmayı 
istemektedir. Başkanların daha fazla siyasi atama yapma isteği, siyasal atamaları bürokrasiyi 
daha iyi denetlemenin bir yolu olarak görmelerindendir (Wilson, 1996: 287).  
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Aşağıdaki kısımda liyakat ve kayırmacılık kavramları açıklanmaktadır. 

2.1. Kayırmacılık 

Kayırma, “ganimet”, “yağma, “himayecilik” (patronaj) sözcükleri ile de ifade 

edilmektedir (Güler, 2005: 142)4. Hemen her ülkede siyasal iktidarların bir ölçüde 

başvurduğu bir yöntemdir (Ömürgönülşen, 2013: 335).  

Kayırmacılık, atamaya yetkili organın, yetkisini objektif olmayan biçimde 

kullanarak seçme yapması olarak tanımlanabilir (Örnek, 1991: 223). Bir başka 

tanıma göre, bir siyasal partinin iktidara gelmesi sonucunda, onu destekleyenlerin, 

yandaşlarının, devletteki personel kadrolarına işe uygunluklarına (yeterliklerine) 

bakılmaksızın atanmalarını anlatır (Bozkurt vd., 1998: 254). Güler’e göre (2005: 

142) kayırma sistemi, kamu görevlilerinin hem hizmete giriş hem de hizmette kalış 

bakımından belli ideolojiye, siyasal partiye, etnik-mezhebi altkültüre, belli bir sosyo-

ekonomik zümreye aidiyet ya da bağlılık ölçütüne göre dağıtılmasıdır. 

Kamu görevlilerinin işe alınmasındaki evrim, siyasal ölçütlerin ve kayırmacılığın 

yerini “zihinsel ve mesleksel” ölçütlerin alması yönünde olmuştur. Siyasal 

kayırıcılığın olumsuz sonuçları ile kamu hizmetlerindeki artan karmaşıklık sürekli 

ve uzman personel kullanma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır (Örnek, 1991: 224). 

Yaygın kayırmacılık ve siyasi patronaj sistemi vatandaşın devlete olan güvenini 

sarstığı için aynı zamanda demokrasinin5 zedelenmesi olarak görülebilmektedir 

(Öztürk, 2002: 130). 

                                                      
4 Kayırmacılığın türleri bulunmaktadır. Özkanan ve Erdem (2014) çalışmasında kayırmacılık 
türleri şu şekilde sıralanmıştır; Akraba kayırmacılığı (nepotizm), eş-dost kayırmacılığı 
(kronizm), patronaj (siyasal partinin iktidara geldikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan ‘üst düzey bürokratları’ görevden almaları ve bu görevlere yine siyasi yandaşlık, 
ideoloji, nepotizm-kronizm gibi faktörler esas alınarak yeni kimseler atamaları), hizmet 
kayırmacılığı (kamu hizmetini yerine getiren görevlinin yakınlarını haksız yere ve yasalara 
aykırı olarak kayırması), seçmen kesimlerine yönelik kayırmacılık (klientelizm) (Özkanan 
ve Erdem, 2014: 179, 185-197). 
5 ABD Yüksek Mahkemesinin 1976 tarihli “Elrod v. Burns” kararında kayırmacılığın temsili 
demokraside seçimlerin gerçek rolünü yerine getirmesine olumsuz etkisi olduğu, siyasal 
muhalefeti yok etme potansiyeli içerdiği, kamu görevlilerinin düşünce ve örgütlenme 
özgürlüklerini sınırladığı/baskı altına aldığı belirtilmektedir (Güran, 1980: 166). 
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2.2. Liyakat 

Liyakat (yeterlik, ehliyet) görevi başarıyla yapabilme gücüdür (Bozkurt vd., 

1998: 158; Canman, 1995:16). Kamu personel yönetiminde liyakat “geniş” ve “dar” 

olmak üzere iki anlam içermektedir. Geniş anlamda liyakat, belirli özelliklere sahip 

bir personel sistemini (liyakat sistemi) belirtir (Canman, 1995:16-17). Geniş 

anlamda liyakat hizmete giriş ve yükselişin başarıya, personele yapılan ödemenin 

(aylığın/maaşın) yapılan işin niteliğine ve o personelin başarı derecesine bağlandığı, 

elverişli çalışma koşullarının yaratıldığı bir personel sistemidir (Tutum, 1976: 11)6.  

Dar anlamda ise, açık yarışma sınavları ile kamu görevlerine girişte ve 

yükselmelerde en uygun elemanların belirlenip, göreve getirilmesidir (Canman, 

1995: 16-17)7.  

Liyakat ilkesinin mantıksal ön kabulleri bulunmaktadır: a. Kamu hizmetleri etkili 

ve verimli biçimde yerine getirilmesi gereken hizmetlerdir. Hizmetin etkili ve 

verimli biçimde yerine getirilmesi bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin 

bilgi/uzmanlık düzeyine (işe uygunluk düzeyine) bağlıdır. b. Kamu hizmetleri 

niteliği itibariyle tarafsız biçimde yerine getirilmesi gereken hizmetlerdir. Kamu 

personeli ilke olarak siyasal tercihlerle uğraşmaz. Temel işlevi politik kararları 

uygulamaktır, teknik sorunları çözüme kavuşturmaktır. Personelde nesnel ölçütler 

dışında siyasal bağlılık gibi niteliklerin aranması iktidar değişikliklerinde kamu 

görevlilerini güvencesiz bırakır ve bu da hizmet istikrarını zedeler. c. Kamu 

hizmetlerine girme hakkı temel yurttaş hakkıdır (TC Anayasası md. 70). Bu hak, 

hizmete girmede hizmet gerekleri dışında hiçbir ayrım gözetilmemesini öngörür. Bu 

hakkın kullanılmasında fırsat eşitliği ancak liyakat ilkesine dayalı bir kamu personel 

sistemi ile gerçekleşebilir (Bozkurt vd., 1998: 158-159; Canman, 1995: 17-18).  

                                                      
6 Kamu yönetiminde liyakat sistemi, kamu hizmetlerine girişten başlayarak, her türlü 
görevlendirmelerin, ödüllendirmelerin ve yükselmelerin yalnızca yeterlik ve başarı ölçütüne 
dayandırıldığı sistemdir. Hizmet gerekleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve 
kayırmacılığın karşıtı bir ilkedir (Bozkurt vd., 1998: 158). 
7 Liyakat sisteminin uygulanarak kamu personel kadrolarına yetkin kişilerin alınabilmesi 
düşüncesi, yarışma sınavlarının yanı sıra siyasal düşüncelerinden bağımsız, tüm adaylara eşit 
şans tanıyan usullerin yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur (Örnek, 1991: 225). 
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Liyakat ilkesinin en etkili güvencesi bağımsız yargı denetimidir (Akgüner, 2009: 

36).   

Liyakat ilkesinin üç unsuru vardır. Birincisi, personel süreçlerinde hizmetin 

gereklerinden kaynaklanan rasyonel ölçütlerin kullanılması; ikincisi memurlar 

arasında eşitlik ilkesinin uygulanması; üçüncüsü ise, memurların güvenceye sahip 

olmasıdır (Aslan, 2012: 47). 

Rasyonel işleyen bir bürokrasinin varlığı için liyakat sisteminin etkili 

uygulanması son derece önemlidir. Bununla birlikte, liyakat sisteminin tavizsiz 

uygulanmasının birtakım yönetsel sorunlara yol açtığı ve örgütsel etkinliği olumsuz 

yönde etkilediği de ileri sürülmektedir (Rosen, 1986: 207-215’den aktaran Öztürk, 

2002: 130). Liyakat sisteminin kimi sorun ve sakıncaları bulunmakla birlikte, olumlu 

yanları ile olumsuz yanları karşılaştırıldığında olumlular ağır basmaktadır (Güran, 

1980: 124). Olumsuzlukları aşmanın bir yolu olarak üst düzey yönetici atamalarında 

siyasal tercihler rol oynayabilmektedir. Ancak liyakat sistemi içerisinde siyasal 

atamalar belirli sınırları aşarsa liyakat sistemi dejenere olur ve kayırmacılığa yenik 

düşer. Bu nedenle siyasi atamalara sadece sınırlı sayıda “danışman” açısından 

olumlu yaklaşılır. Danışmanlara izin verilmesinin temelinde ise, danışmanların idari 

(yönetsel) yetkilerinin olmaması düşüncesi vardır (Öztürk, 2002: 130)8. 

Öztürk’e göre (2002: 132) liyakat sisteminden sapmaların oluşturduğu ara 

modeller saf kayırmacılık sisteminden daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilirler. 

Kayırmacılık sisteminde, iktidar değişikliklerinde tüm kamu görevlileri gitmekte 

yerine yenileri gelmektedir. Dolayısıyla memurluk kadrolarında bir şişme 

olmamaktadır (Öztürk, 2002: 132). 

Seçimle gelen görevliler liyakat sisteminin dışındadır. Danışman görevlendirme 

de liyakat ilkesi dışı bir mekanizmadır. Bunlar, “istenmeyen durum”, “eksiklik” ya 

da “bozulmalar” değildir (Güler, 2005: 154). Liyakat sistemi içinde yer alan kimi 

                                                      
8 Liyakata dayalı kariyer sistemi içinde siyasal atamalar belirli sınırlar içerisinde gerçekleştiği 
taktirde (istisnai olduğu ölçüde) sorun teşkil etmemektedir. Siyasal atamaların nedeni, üst 
düzey kamu görevlilerinin karar alma ve uygulama aşamasında teknik değil daha çok siyasal 
işlev görmeleridir (Güran, 1980: 141-142). 
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esneklikler (örneğin barajı aşanlar arasından tercih yapılırken “üçünden biri” 

türünden kurallar) liyakat ilkesiyle çelişen değil, kamu hizmeti lehine yaratılmış 

kolaylıklar/olanaklardır (Güran, 1980: 135). 

3. ABD’de KAMU PERSONEL REJİMİNİN KAYIRMACILIK-LİYAKAT 

EKSENİNDE GELİŞİMİ 

Kayırmacılık düzeni tarihsel olarak ABD’de yaygın biçimde uygulanmıştır. 

Özellikle Andrew Jackson döneminde (1829-1837) sistem kurumsallaşmıştır. 

Kayırmacılığın meşrulaştırılmasında “herkes kamu hizmetlerini yapmaya yetkindir” 

(Bozkurt vd., 1998: 254) sav sözü etkili olmuştur. Andrew Jackson,  kamu 

hizmetlerinin, özel bir yetişme ya da eğitime gerek duyulmadan yapılabilecek açıklık 

ve basitlikte olduğu düşüncesindeydi. İdarenin halka daha yakın olabilmesini 

sağlamak için kamu görevlerinin el değiştirmesi gerektiğini savundu. “İnancım odur 

ki, kişilerin kamu görevlerinde uzun süre kalmalarından doğan sakıncalar onların 

deney[im]lerinden sağlanacak kazançlardan daha çoktur…Kamu görevleri, belirli 

kimselerce kamu yararına karşı kullanmak için yaratılmamıştır” (aktaran, Simon vd.,  

1985: 12, 254). Bu sistem yaklaşık yarım yüzyıl federal yönetimin yapılanması ve 

işleyişinde etkili olmuştur (Ömürgönülşen, 2013: 335-336). Başkanlar kayırma 

sistemini, kendi destekçilerini ödüllendirmek, ülke içindeki siyasal bölünmeleri 

dengelemek, idaredeki kritik pozisyonları elde edebilmek amacıyla kullanmışlardır 

(Ömürgönülşen, 2013: 335). Bununla birlikte, ABD’de kayırmacılık düzeninden 

vazgeçilmesinin rasyonel nedenleri bulunmaktadır.  

Devlet işlerinin giderek karmaşıklaşmasıyla birlikte kamu görevlilerinin sık ve 

birden değişmesinin aksaklık/sakıncaları da belirginlik kazanmıştır (Örnek, 1991: 

224). Kayırmacılık sistemi kamu yönetimini başkanın isteklerine duyarlı hale 

getirmekle birlikte, teknik niteliğin düşmesi ve göreve gelenlerin sürekli değişmesi 

gibi bir sonuca neden olmuştur (Ömürgönülşen, 2013: 335-336).  

İç Savaşın (1861-1865) ardından üretim güçlerinin gelişmesi ve buna uygun 

devlet yapılanması bürokrasinin yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır (Aslan, 

2005: 40). 1860’lardan başlayarak kayırmacılık sistemine yönelik eleştiriler 
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artmıştır. 1868’de Kongre’de oluşturulan bir komite İngiltere, Fransa, Prusya ve 

Çin’i inceleyerek liyakat sistemine geçişin zeminini oluşturmuştur (Güler, 2005: 

149). Bununla birlikte, 1883 yılında çıkartılan Pendleton Kanunu’na kadar sistem 

sürmüştür. Bu tarihte yapılan personel reformuyla mutlak kayırmacılık sisteminden 

uzaklaşılarak kısmen de olsa liyakat sistemine geçilmiştir (Simon vd., 1985:19; 

Shafritz vd., 2017:401). 

Siyasal atamaların kapsamı zamanla giderek daralmıştır (Ömürgönülşen, 2013: 

338). Liyakat sisteminin kapsamı 1884’de %10 iken I. Dünya Savaşı sonrası %70’in 

üzerine çıkmış (Shafritz vd., 2017: 401), II. Dünya Savaşından sonra %84’ü kapsar 

hale gelmiştir (Aslan, 2005: 41). Üst düzey yönetici pozisyonları açısında 

değerlendirildiğinde, 2016 yılı itibariyle siyasal atamaya tabi üst yönetici sayısı 

4.674’tür (dolu-boş kadro) (Government Publishing Office,  2016: 216)9. Buna 

karşılık liyakat sistemiyle atanan üst düzey kamu personeli 7.341 kişidir (United 

States Office of Personnel Management, 2018: 3)10.  

                                                      
9 Hesaplamaya dahil edilen pozisyonlar İngilizce/Türkçe ifadesiyle; Positions Subject to 
Presidential Appointment with Senate Confirmation/Başkan tarafından Senato onayı ile 
yapılan atamalar  (1.242 kişi); Positions Subject to Presidential Appointment without Senate 
Confirmation/Doğrudan Başkan tarafından yapılan atamalar (472 kişi), Senior Executive 
Service General Positions Filled by Noncareer Appointment/Üst düzey yönetim personeli 
kariyer dışı atamalar (761 kişi), Senior Executive Service Positions Filled by Limited 
Emergency or Limited Term Appointment/Üst düzey yönetim personeli belirli süreli 
atamalar (76 kişi), Positions Filled by Schedule C Excepted Appointment/ Federal 
kurumların üst düzey yöneticilerinin yaptığı Liste C istisnai atamalar  (1538 kişi), Positions 
Subject to Statutory Excepted Appointment /Diğer istisnai atamalar (585 kişi). Diğer istisnai 
atamalar kapsamındaki 585 kişiden oluşan son grubun siyasal atama kapsamına girip 
girmediği tartışmalıdır.  
10 ABD’de siyasal atama (political appointments) dışında üst düzey yönetici atamaları (senior 
executive service appointments- SES), liyakata dayalı atamalar (competitive service 
appointments) ve istisnai atamalar (excepted service appointments) olarak adlandırılan atama 
türleri bulunmaktadır. İstisnai atamalar ile üst düzey yönetici atama (SES) türü 2006 yılında 
federal düzeyde toplam atamaların %28’ini oluşturmaktadır (United States Office of 
Personnel Management, 2007:15). Bu nedenle II. Dünya Savaşı sonrası liyakata dayalı 
atamada ulaşıldığı belirtilen %84 oranının sorgulanması gereklidir. Bununla birlikte farklılık, 
posta hizmetlerinde çalışanların hesaplamaya dahil edilip edilmemesinden kaynaklanabilir. 
Başta istihbarat birimleri olmak üzere onlarca kurum istisnai atama türünden 
yararlanmaktadır (United States General Accounting Office, 1997: 3-4, 14-21). 
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ABD Başkanının yürütmenin başı olması, sanılanın aksine, başkana yürütme 

organını tümüyle istediği kişilerle doldurma konusunda kesin bir güç vermez 

(Ömürgönülşen, 2013: 339). Başkanın zayıf ya da güçlü olması atamalarda etkili bir 

unsurdur. Güçsüz başkanlar söz konusu olduğunda partinin diğer güçlü ileri gelenleri 

siyasal atamalarda söz sahibi olabilmektedir. Kaldı ki, bütün siyasal görevlere 

yapılacak atamaları başkanın bilmesi güçtür (Ömürgönülşen, 2013: 335, 339). 

Başkandan başkana değişmekle birlikte, görece alt düzey görevlere yapılacak siyasal 

atamalar başkanın danışmanlarınca yönlendirilir. Kimi görevlere atanacak olanların 

adları Kongre üyeleri ve baskı gruplarınca önerilir (Dikmen ve Tutum, 2004: 207-

208; Wilson, 1996: 291). Buna ek olarak, başkanın ataması suretiyle doldurulan 

birkaç yüz pozisyonun dışında (Beyaz Saray çalışanlarının büyük çoğunluğu için 

Senato onayı gerekli değildir) üst düzey atamalar için Senato onayı gerekmektedir. 

ABD Anayasası (md. 2, bölüm 2, parag. 2) uyarınca onay süreci, aynı zamanda öneri 

sürecini de içermektedir. Başkan, Senatonun önerilerini dikkate alarak (senatoya 

danışarak) aday göstermekte ve Senato (Senatonun 2/3’ünün) onayını takiben 

atamayı yapmaktadır. 

McCarty ve Razaghian’ın (1999: 1122, 1127) 1885-1996 yıllarını kapsayan 

çalışmasında Senato onaylarının bazılarının birkaç gün, bazılarının ise aylarca 

sürdüğü belirlenmiştir11. Onay süresindeki farklılığın birden çok nedeni olmakla 

birlikte, belirli koşullarda, Senato onayının rutin bir süreç olmadığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim Eisen (2012: 300, 327) Senato’nun sınırlandırıcı/engelleyici rol 

oynayabildiğini vurgulamaktadır12. Bir başka çalışmada, başkan ile senato 

arasındaki çatışmaların, politik atama süresi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır 

(Chang vd., 2001). Bir başka ifadeyle, Senatonun onay süresini geciktirmesi, 

                                                      
11 Senato, nadiren komiteye sevk etmeksizin onay vermektedir. Genellikle bir ya da daha 
fazla komiteye sevk edilerek atamalarla ilgili görüşme yapılmaktadır (McCarty ve 
Razaghian, 1999: 1124). 
12 Eisen’a göre (2012: 296, 300), bazı siyasal atamalarda anayasal olarak Senato onayı 
zorunlu olmadığı durumlarda bile Senato onayı aranabilmektedir. Bu durum Senatoyu siyasal 
atama süreci açısından bir dereceye kadar güçlendirmektedir. 
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başkanın kamu politikası oluşturma ve bürokrasiyi yönlendirme sürecinde etkili 

olmaktadır (McCarty ve Razaghian,  1999: 1141). 

Kilit kurumlara yapılan atamalarda Senato onayı ile yapılan atamalar 

çoğunluktadır. Örneğin CIA’de (Central Intelligence Agency - Merkezi Haberalma 

Örgütü) dört üst düzey yönetici siyasal atama ile göreve gelmektedir. Bu dört siyasal 

atamanın yalnızca birisi doğrudan başkan tarafından atanmaktadır. CIA’in başı 

senato onayına tabi olarak atanırken, yardımcısı doğrudan başkan tarafından 

atanmaktadır (Government Publishing Office,  2016: 216)13. 

Adalet Bakanlığında 223 siyasal atamanın yalnızca 14’ü doğrudan başkan 

tarafından atanmaktadır. Dışişleri Bakanlığında 269 siyasal atamanın yalnızca dördü 

başkanca atanmaktadır. Başkanlık Yürütme Dairesi için ise durum tersidir. 129 kişi 

başkan tarafından doğrudan doğruya atanırken 22 kişi senato onayına tabi olarak 

atanmaktadır (Government Publishing Office,  2016: 214-216). 

Başkan tarafından doğrudan atananların toplam sayısı 472 kişidir. Başkan 

tarafından atanmakla birlikte Senato onayına tabi atamaların toplam sayısı ise 1242 

kişidir (Government Publishing Office,  2016: 216).  

Siyasal atamalarla göreve getirilenlerin bazılarının herhangi bir partinin 

“partizanı” olmaması bir başka önemli husustur (Ömürgönülşen, 2013: 339)14. Bir 

başka deyişle, siyasal atamalarla göreve gelenlerin bazıları Demokrat ya da 

Cumhuriyetçi parti üyesi değildir. Kaldı ki, iktidardaki parti diğer partiden de siyasal 

atamalar yapabilmektedir. Örneğin Başkan Obama’nın 8 yıllık döneminde göreve 

getirilen dört savunma bakanının yalnızca ikisi Demokrat Partilidir. Obama’nın ilk 

savunma bakanı, selefi Cumhuriyetçi Başkan Bush’un savunma bakanıdır. 

Obama’nın ilk kabinesinde de yer almış ve emekli oluncaya kadar Savunma 

                                                      
13 Diğer siyasal atamalar ise, teftiş dairesi başkanı (inspector general) ile hukuk müşaviridir 
(general counsel) (Government Publishing Office,  2016: 216). 
14 1973 yılında Edgar Hoover’un ölümü üzerine Başkan Nixon 21 Şubat’ta Patrick Gray’i 
FBI başkanlığına aday göstermiştir. Ancak Senato, bu kişinin tarafsız olmadığı, Beyaz 
Saray’la bağımlılık ilişkisi içinde bulunduğu, atamanın partizan bir atama olduğu gibi 
gerekçelerle onay vermemiştir. Başkan, 21 Nisan’da Gray’in adaylığını geri çekmiş, yerine 
atadığı aday tarafsız bulunduğu gerekçesiyle Senato tarafından kısa sürede onay almıştır 
(Chu ve Hogue, 2014: 4). 
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Bakanlığı görevini sürdürmüştür15. Üçüncü savunma bakanı Chuck Hagel ise eski 

bir Cumhuriyetçi Parti Senatörü’dür (Historical Office, 2018). 

Atananların görevden alınma süreçlerinin incelenmesi de sistemin anlaşılması 

bakımından yararlı olacaktır. Kimi istisnalar dışında görevden almalar, başkan 

tarafından üst yöneticilerin performanslarının nasıl değerlendirildiğine bağlıdır. 

Ancak yarı yasama ya da yarı yargısal işlevleri yerine getirenler, Kongre tarafından 

görevden alınma bakımından korunmaktadır (Ömürgönülşen, 2013: 340). Örneğin, 

başkan Yüksek Mahkeme üyelerini görevden alamaz (McCarty ve Razaghian, 

1999).  

Görevden almalar konusunda açık bir anayasal hüküm bulunmadığından Kongre 

ve mahkemeler bu konudaki çerçeveyi oluşturmuştur. Yüksek Mahkemenin 1935 

tarihli bir kararına göre, başkan yalnızca doğrudan yürütme yetkisi kullanan 

personeli görevden alabilir. Kongre, diğer görevlilere ilişkin kısıtlayıcı mevzuat 

çıkarabilir. Yüksek Mahkeme 1958 tarihli bir başka kararında bu durumu teyit etmiş 

ve başkanın münhasıran yürütme organında çalışanlar dışında görevden alma 

yetkisini gerekçesiz olarak kullanamayacağına, salt politik tercihi nedeniyle 

görevden alamayacağına karar vermiştir. Yüksek Mahkeme 1986 tarihli ve sonraki 

kararlarında ise, Kongre’nin başkanın yürütme organı üzerindeki gücünü azaltıcı bir 

biçimde görevden alma yetkisini sınırlandıramayacağına karar vermiştir (Dictionary 

of American History, 2003). 

Mevcut durumda, Başkanlık Yürütme Dairesi (the Executive Office of The 

President) içerisindeki görevliler açısından başkan üzerinde hiçbir kısıtlama yoktur. 

Bununla birlikte, bağımsız idari otoriteler bakımından Kongre, başkanın görevden 

alma yetkisini, her kuruma özgü olarak ayrı ayrı değerlendirmiştir. Örneğin Çevre 

Koruma Kurumu özelinde başkanın görevden alma konusunda hiçbir kısıtlaması 

bulunmazken, Nükleer Düzenleme Kurulu üyelerini “yetersizlik, görevi ihmal ya da 

görevi kötüye kullanma” nedeniyle, Tüketicileri Koruma Kurulu üyelerini ise 

                                                      
15 Robert Gates 1991-1993 yılları arasında CIA başkanlığı yapmıştır. Kariyerden gelip CIA 
direktörlüğü yapan ilk kişidir (Historical Office, 2018). 
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yalnızca “görevi ihmal ya da görevi kötüye kullanma” nedeniyle görevden 

alabilmektedir  (Dictionary of American History, 2003). 

Görevden almalarla ilgili olarak bir başka önemli husus da, ABD Anayasası 

gereği Senatonun suçlanan federal görevlileri görevden alma yetkisidir (Md. I, 

Bölüm 3). Anayasaya göre, “Birleşik Devletler’in bütün federal görevlileri, vatana 

ihanet, rüşvet, diğer ağır suçlar ve görevi kötüye kullanmakla suçlanır ve mahkûm 

olurlarsa, görevlerinden alınacaklardır” (Md. II, Bölüm 4). 

ABD’de, siyasal atamayla göreve getirilen ve yukarıda betimlenen üst düzey 

yöneticiler hariç diğer üst düzey yöneticiler için ayrı bir hizmet sınıfı (üst düzey 

yönetim personeli-ÜDYP) vardır. Bu hizmet sınıfındaki üst düzey yöneticilerin 

büyük çoğunluğu liyakat sistemi ile atanmaktadır.  

İki tür ÜDYP vardır; genel pozisyon ve çakılı (tutulu) kariyer pozisyonu. ÜDYP 

“çakılı kariyer” olarak oluşturulma nedeni yansızlığın teminidir. Kolluk ve denetim 

pozisyonları bu tür kariyer görevlileri istihdamına örnektir. Bu pozisyona yalnızca 

kariyer ataması yapılabilmektedir (Government Publishing Office,  2016: 27). Bir 

genel pozisyona ise dört farklı türde atama mümkündür; Kariyer atamaları, kariyer 

dışı atamalar, belirli süreli atamalar ve belirli süreli acil durum atamaları (United 

States Office of Personnel Management, 2018: 3; Government Publishing Office,  

2016: 217). 

ÜDYP’nin sayısal görünümü aşağıda tablolaştırılmıştır (United States Office of 

Personnel Management, 2018: 3); 

Atama Türü Sayı % 

Kariyer Atamaları16      7349 93 

                                                      
16 Kariyer atamaları, genel pozisyon ya da çakılı kariyer pozisyonu olabilir (https://www.opm.gov/, 
11.09.2018). Kariyer atamalarından yaklaşık yarısı (2016 yılı için 3684 kişi) (Government Publishing 
Office,  2016: 215), teknik olarak yönetim değişikliği sırasında, yerine yine kariyer ataması yapmak 
koşuluyla değiştirebilir. Ancak genellikle görevlerine devam etmektedirler.  
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Kariyer Dışı Atamalar17     475 6 

Belirli Süreli Atamalar18     80 1 

Diğer        2 - 

Toplam 7906 100 

Bu tür bir sınıf oluşturulması, diğer nedenlerin yanı sıra, üst düzey yöneticilerin 

siyasal etkilerden uzak, kamu yararına çalışmasını sağlamaktır (Ömürgönülşen, 

2013: 342). ÜDYP kapsamındaki üst yöneticiler, başkanca yapılan ve senato onayına 

tabi olsun ya da olmasın üst düzey siyasal atama ile göreve getirilen yöneticilerin 

hemen altında kilit görevler yapan yöneticilerdir. Bunlar, siyasal süreçlerle atanan 

yöneticilerle kamu yönetimi örgütü arasında köprü görevi görmektedirler (Bonosaro, 

2013: 11; Senior Executives Association, 2014: 1;  United States Office of Personnel 

Management, 2017: 2; https://www.opm.gov/, 11.09.2018). Bir başka anlatımla, 

ÜDYP, başkan tarafından ya kendiliğinden ya da Senato onayıyla yapılan atamalar 

dışındaki yönetici, danışman ve politika belirleme pozisyonlarına yapılan atamaları 

kapsamaktadır (Dikmen ve Tutum, 2004: 210). 

ÜDYP pozisyonlarına yapılacak atamalar için temel ölçüt yönetsel yeterliliktir. 

Bu pozisyonlara ilk defa yapılacak kariyer atamalarına, adayların niteliklerinin 

meslektaşları tarafından bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutulması amacıyla 

‘Nitelik Değerlendirme Kurulları’ toplanır. Kurullar, liyakat temelli seçme sürecini 

                                                      
17 Yalnızca genel pozisyon kapsamındaki atamalardır. Kariyer dışı atamalarda, kariyer atamalarının 
aksine,  sınav ya da yeterlilik değerlendirmesi yoktur. Atama yapan yetkilinin atanan kişinin gerekli 
koşulları sağladığını saptaması yeterlidir. Yine de atamalar için Personel Yönetimi Dairesinin izni ve 
Beyaz Saray Dairesi’nin onayı gerekmektedir. Ayrıca bu atamalar toplam ÜDYP atamalarının en çok 
%10’u dolayında (üst sınır) olabilmektedir. Bu atama türünde iş güvencesi yoktur. İşten çıkarma 
durumunda Liyakat Sistemini Koruma Kuruluna başvurulamaz (Dikmen ve Tutum, 2004: 213; 
Government Publishing Office,  2016: 217-218; https://www.opm.gov/, 11.09.2018). 
18 Bu kapsamdaki atamalar için de sınav ya da yeterlilik değerlendirmesi yoktur. En çok üç yıl sürelidir. 
Personel Yönetimi Dairesinin onayı gereklidir (Dikmen ve Tutum, 2004: 213). Bu tür atamalar toplam 
ÜDYP atamalarının en çok %5’i dolayında (üst sınır) vardır (Ömürgönülşen, 2013: 345; 
https://www.opm.gov/, 11.09.2018). 
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sağlamanın aracıdır (Ömürgönülşen, 2013: 344; Senior Executives Association, 

2014: 2; United States Office of Personnel Management, 2017: 6). 

Liyakat sistemi dışında atanan başka üst düzey görevliler de bulunmaktadır. 

“Liste C” olarak adlandırılan listede yer alan pozisyonlar da sınav ya da nitelik 

değerlendirme sistemi dışındadır. Liste C’deki pozisyonların liyakat sistemi dışında 

tutulma nedeni, bu pozisyonların güvene dayalı ya da politika belirleyici 

özelliğinden kaynaklanmaktadır. Federal kurumların talebine bağlı olarak Personel 

Yönetimi Dairesi bu pozisyonlara atamayı gerçekleştirmektedir. Atananlar, atamaya 

yetkili amirinin (genellikle kurum tepe yöneticisinin) emrinde hizmet eder ve her 

zaman (gerekçesiz olarak) görevden alınabilir (Government Publishing Office,  

2016: 219). Bunların çoğu destek/kurmay pozisyonlardır. Bazı danışmanlıklar ve 

konuşma metni yazarları örnektir. 2016 yılı itibariyle 1538 kişi (dolu ve boş kadro 

olarak) bu pozisyondadır (Government Publishing Office,  2016: 219).   

Liyakat sisteminin işleyişine ilişkin olarak idare ile kamu görevlileri arasında 

çıkabilecek uyuşmazlıklar için Liyakat Sistemini Koruma Kurulu (Merit System 

Protection Board) bulunmaktadır (Ömürgönülşen, 2013: 340). Kurul 1978 yılında 

kamu hizmeti reform yasası ile oluşturulmuştur. Başkan Nixon dönemindeki liyakat 

ilkesine aykırı uygulamalara ve genel olarak yönetimdeki liyakat ilkesinin kötüye 

kullanılması yönündeki eğilimlere karşı böyle bir kurul oluşturulması yoluna 

gidilmiştir. Kurul, Bağımsız İdari Otorite niteliğine sahiptir (Öztürk, 2002: 136). 

Kurulun üyeleri siyasal atama ile (senato onayına tabi olarak) göreve gelmektedir 

(Government Publishing Office,  2016: 175). 

4. TÜRKİYE’DE LİYAKAT SİSTEMİ-SİYASAL ATAMALAR 

Türkiye’de hukuksal açıdan liyakat ilkesi bir zorunluluktur. Gerek 1982 

Anayasa’sında (md.70) gerekse de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda (md. 

3/c) liyakat ilkesine ilişkin düzenleme bulunmaktadır. 
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Türk Anayasacılık tarihi liyakat ilkesini 1876 Kanunu-i Esasi’den bu yana 

benimsemiştir19. Kanun-u Esasi’nin 39. maddesinde “Bilcümle memurin nizamen 

tâyin olunacak şerait üzere ehil ve müstahak oldukları memuriyetlere intihap 

olunacaktır” ibaresi, 1924 (md. 92), 1961 (md. 58) ve 1982 Anayasalarında (md. 70), 

değişik biçimlerde ifade edilse de, ilkece korunmuştur (Tortop, 1999: 50-51; Aslan, 

2012: 47). 

1965 yılında çıkartılan Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) gerekçesinde 

liyakat ilkesi açıkça vurgulanmıştır20; “Tasarıda ele alınan noktalardan biri de 

Türkiye’deki Devlet memurluğunu tam bir liyakat sistemine dayandırmak olmuştur. 

Anayasanın bu konudaki ilkesini gerçekleştirmek, tarafsız ve verimli bir idare 

kurmak için getirilen liyakat hükümlerine göre, bütün devlet memurlukları için açık 

yarışma sınavları uygulanacak, tarafsız yetkili sınav kurulları bu çalışmaları 

yönetecektir” (Tutum, 1976: 18). 

Öztürk (2002: 132, 135) 2002 yılındaki çalışmasında, uygulamada personel 

sisteminin tam olarak liyakat ilkesine uymadığı, ülkemizde personelin işe 

alınmasında yıllardan beri süregelen yoğun bir kayırmacılık bulunduğunu 

belirtilmektedir. Gözübüyük ve Tan (2006:917), uygulamada 1960’lı yılların 

ortasından başlayarak giderek yayılan biçimde siyasal iktidarın el değiştirmesi ile 

beraber başlangıçta üst düzeyde, daha sonra alt kademelere de inerek (Gözübüyük 

ve Tan, 2006: 917; Sobacı ve Köseoğlu, 2018: 42) liyakat ilkesinde bozulmalar 

yaşandığını belirtmektedir. 1997 yılında Başbakanlık İdareyi Geliştirme 

Başkanlığının gerçekleştirdiği bir ankette üst düzey yöneticilerin %70’i “kişisel ve 

siyasi” nedenlerle, %30’u “ehliyet/liyakat” nedeniyle göreve geldiklerini belirtmiştir 

(Gözübüyük ve Tan, 2006: 917).  

                                                      
19 Osmanlıda kayırmacılıktan liyakata geçişin 1856 Islahat Fermanı’nın zemini üzerinde 
yükseldiği belirtilmektedir (Findley’den aktaran Güler, 2005: 157-158).   
20 Liyakat ilkesinin bir unsuru olan “eşitlik” Anayasanın 10. maddesinde, “tarafsızlık” ilkesi 
de DMK md. 7’de düzenlenmiştir. Kariyer ilkesi (md. 3/b) ve memur güvencesi (DMK, md. 
18) de liyakat sisteminin bir unsurudur. Memurun hizmette kalıp kalmaması yasalarla 
belirlenir, statüsünün hiçbir unsuru amirin subjektif takdiri ile belirlenemez. İdari yargı 
denetimi vardır  (Aslan, 2012:  48, 53). DMK liyakati kurmada olmazsa olmaz olan sınav 
yöntemini benimsemiştir (DMK, md. 50). 
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Görevden alma ve yer değiştirme işlemlerine karşı açılan davalarda yapılan 

işlemlerin, hizmet gereklerine uymadığı21 için iptal edilenlerin sayısının artması, 

nedeniyle iktidar kendi ekibini kuramamaktan yakınarak yargıyı eleştirmiştir 

(Gözübüyük ve Tan, 2006: 918-919). 

Türkiye’de liyakat-siyasal atama bağlamında, üzerinde durulması gereken bir 

konu da istisnai memurluklardır22. İstisnai memurluk, idarenin sınav koşuluna 

uymadan doğrudan takdire dayalı olarak kişileri bazı unvanlara memur olarak 

atamasıdır. Böylelikle, memurluk kariyeri dışındaki kişiler (bazı unvanlara) memur 

atanabilmektedir (Aslan, 2012: 56)23. Canman’a göre (1995: 254), istisnai 

memurlukların kapsamının genişletilmesi, idarenin siyasallaşma sürecini 

hızlandırmıştır ve yeterlilik ilkesini zedelemiştir. Kayar’a göre (2011: 276), istisnai 

memuriyet kurumu amacından uzaklaşmış, uygulamada siyasi iktidara yakın kişiler, 

bu kadroya atanmakta, kısa bir süre sonra sınavsız olarak diğer memurluk 

kadrolarına atanmaktadır. Örneğin bakanlık müşavirliği kadrosundan öğrenim 

durumuna göre avukat, mühendis vb. kadroya atanmaktadır.  Bu durum, en azından, 

kamu hizmetine girmede eşitlik ilkesini zedelemektedir. 

Kimi zaman istisnai memurluk kategorisinin, hükümetlere “siyasal uygunluk”  

ölçütüne göre atama yapmaları için açılmış bir olanak olduğu belirtilmektedir. 

Hükümetler bu kategoriyi üst düzey yönetim pozisyonlarını siyasal kadrolar haline 

getirmek amacıyla kullanmaya çalışmışlardır. Ancak bu kadrolara atamalar da diğer 

memurluk atamaları gibi “liyakat” ölçütüne uygun yapılması gerekmektedir (Güler, 

                                                      
21 Danıştay önüne gelen bir davada, sağlık memurluğu görevinden sağlık müdür yardımcılığı 
görevine atanan davacının atamasının, “kamu yararı” ve “hizmet gerekleri” ile 
bağdaşmadığını, acil atamayı gerektiren bir somut bir neden de bulunmadığından, atamanın 
iptaline karar vermiştir (Gözübüyük ve Tan, 2006: 920-922). 
22 Görevsel ve niteliksel olarak özellik gösteren, bu nedenle ayrı ve özel hükümlere tabi 
tutulan hizmet mevkilerdir. Bir kısmı stratejik mevkilerdir, bir kısmı da görevsel ilişkilerde 
kişisel güven unsurunun ön plana geçtiği hizmetlerdir. İstisnai memuriyetlerin kapsamı 
liyakat-kariyer sistemini korumak amacıyla genellikle dar tutulur. İdarenin bu görevler 
üzerindeki takdir hakkı ağır bastığı için görece daha az güvencelidir. Türkiye’de kapsam 
giderek genişlemektedir (Bozkurt, 1998: 118).  
23 İstisnai memurluklara DMK’nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece 
ilerlemesine ilişkin hükümleri uygulanmaz (DMK, md. 59; md. 61). Ancak görev için başka 
yasalarda öngörülen koşullar aranır (md. 60).   
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2005: 88; Güran, 1980: 207). Güran’a göre (1980: 207-208) istisnai memuriyet 

liyakat sisteminin reddettiği bir kurum değildir. Bir başka ifadeyle, istisnai 

memuriyet mekanizması, idareye politik nitelikli yönetici atanmasına (siyasal 

atamalara) olanak veren bir mekanizma değildir. Nitekim Danıştay üst düzey 

yöneticilerin personel işlemlerinde “değişen iktidarın siyasetine uygun formasyonda 

olmamak”, “paralel görüşte yüksek yöneticilerle birlikte çalışmak”, “kilit mevkileri 

işgal eden personelin, siyasi kadro ile aynı felsefeyi paylaşması gereği” gibi politik 

ve/veya subjektif gerekçeleri geçerli ve yeterli saymamıştır. Danıştay, idari eylem 

ya da işlemde “yönetsel lüzum” bulunup bulunmadığını araştırıp, üst düzey 

yöneticinin yönetsel ve mesleki başarısını esas alarak karar vermektedir (Güran, 

1980: 208)24. Ancak 2012 yılından sonra Danıştay görüş değiştirerek idarenin takdir 

yetkisini geniş yorumlamaya başlamıştır (Boztepe, 2015: 345). 

Türkiye’de ne kadar yöneticinin iktidarla birlikte değiştiğine ilişkin istatistiki 

bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu sayının “binlerce” olduğu, siyasi iktidar 

değişimlerinde başta Valiler olmak üzere çok sayıda Emniyet Müdürünün 

görevinden alındığı ve başka pasif görevlere atandığı, diğer birimlerdeki 

değişikliklerin ise, basına fazla yansımasa da, çok sayıda olduğu (Öztürk, 2002: 143) 

belirtilmektedir. 

Başkanlık sistemine geçişle birlikte üst kademe yöneticilerin belirlenmesinde 

yenilikler bulunmaktadır. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile 

bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, 

görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CK) ile düzenler (1982 Anayasası, md. 104)25.  

                                                      
24 Gazete arşivleri tarandığında Valilere ilişkin dahi göreve iade kararları bulunduğu 
görülmektedir. Örneğin 2009 yılında 4 vali göreve iade edilmiştir. 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/danistay-karariyla-4-vali-goreve-iade-11969596; 2011 
yılında bir vali göreve iade edilmiştir. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yalovada-eski-
vali-yargi-karariyla-gorevine-geri-dondu-16917299. 
25 Anayasanın 104. maddesinde yapılan değişiklikle kararname yetkisinin konuları, alanları 
ve sınırları düzenlenmiştir. Üst kademe yöneticilerle ilgili CK, Cumhurbaşkanının kararname 
çıkaracağı somut konulardandır  (Uçum, 2018: 86-87). 
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İlk CK “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı” hakkındadır. Bu kararnameye göre, yeni 

sistemde en yüksek devlet memuru İdari İşler Başkanı’dır (1 nolu CK, md.5) ve eski 

sistemdeki en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına denktir (375 

sayılı KHK, ek md. 34). 

1 nolu CK’nin 12. maddesi “atama ve görevlendirmeler” kenar başlığı 

taşımaktadır. Bu maddeye göre Cumhurbaşkanlığı teşkilatında, İdari İşler Başkanı, 

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel 

Müdürler Cumhurbaşkanı tarafından; diğer personel ise İdari İşler Başkanı 

tarafından atanır veya görevlendirilir. 

Teşkilat personelinin statüsü 13. maddede düzenlenmiştir. Buna göre merkez 

teşkilatında; a) Kadrolu personel b) Kadroya bağlı süreli personel c) Kadroya bağlı 

olmayan süreli personel26 ç) Kısmi zamanlı personel27 d) Sözleşmeli personel 

görevlendirilebilir. Kadrolu personel, istisnai memuriyet statüsünde İdari İşler 

Başkanlığı kadrolarına naklen veya açıktan atanan personeldir (1 nolu CK, md. 

13/2). Cumhurbaşkanlığı memurlukları bütünüyle istisnai memurluk olarak 

düzenlenmiştir (DMK, md. 59). Bir başka anlatımla, bu memuriyetlere atanmada 

sınav şartı aranmamaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı teşkilatında ayrıca Kurullar bulunmaktadır. Kurul üyeleri 

Cumhurbaşkanınca atanmaktadır (md. 21).28 

Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama 

Usullerine Dair 3 nolu CK’ne göre, ekli (I) sayılı listede yer alan kadro, pozisyon ve 

görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla29, (II) sayılı listede yer alan kadro, pozisyon ve 

                                                      
26 Kadroya bağlı olmayan süreli personel, kadroları kendi kurum veya kuruluşlarında olan, 
İdari İşler Başkanlığındaki hizmetlerini bir kadroya bağlı olmaksızın yürüten personeldir. 
27 Doktor, mühendis ve mimarlar ile diğer sağlık personeli ve teknik personel İdari İşler 
Başkanlığında haftanın belirli günlerinde veya günün belirli saatlerinde kısmî zamanlı olarak 
çalıştırılabilir (md.13/5). 
28 Cumhurbaşkanı kurulların başkanıdır (md.21). Kurulların sekretarya hizmetleri ile 
personeli İdari İşler Başkanlığınca sağlanmaktadır (md. 34). 
29 Listede yer alan bazı mevkiler şunlardır; MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, 
Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları ve yardımcıları,  TRT Genel Müdürü, 
Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları, Valiler, Büyükelçiler, bazı düzenleyici-denetleyici 
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görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır30. Bu listelerde sayılmayan kadro, 

pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili 

amirler tarafından atama yapılır (3 nolu CK, md. 2). 

3 nolu CK’ne ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere 

atanacaklarda aranacak şartlar şöyledir (3 nolu CK, md. 3):  a) 657 sayılı Kanunun 

48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak31 b) En az dört yıllık 

yükseköğrenim mezunu olmak c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi 

olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş 

yıl çalışmış olmak32 

3 nolu CK’ne ekli (I) sayılı listede yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte 

görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının 

görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer (md. 4)33. Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, 

atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde sözleşmeli olarak da çalıştırılabilir (md. 

                                                      
kurum başkan ve üyeleri, YÖK üyeleri, Rektörler, genel müdürler, bakanlıkların, teftiş-
denetim başkanları ile bakanlıklardaki kurul başkanlıkları. 
30  Listede yer alan bazı mevkiler; Bakanlık daire başkanları, bakanlık müfettişleri, I. Hukuk 
müşavirleri, bölge müdürleri, defterdarlar, bakanlık il müdürleri, il emniyet müdürleri, vali 
yardımcıları ve kaymakamlar.  
31  Vatandaşlık, yaş, öğrenim,  kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu uyarınca 
belirli suçlardan mahkum olmamak, askerlik şartı, akıl sağlığı şartı, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv 
araştırması yapılmış olmak (DMK, md. 48). 
32 DMK’ya göre, Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 
öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu 
kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda hizmet süresi yükseköğrenim gördükten 
sonra beş yıl olarak uygulanır (DMK, md. 68/B). 
33 Ancak bu hüküm ekli III sayılı listede yer alan ve görev süreleri 3 ya da 4 yıl olarak belirlenmiş üst 
düzey yöneticiler açısından uygulanmamaktadır. III nolu listedeki üst düzey kamu görevlilerinin görev 
süresi listede yer alan süredir (3 ya da 4 yıldır) (md. 7). Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. 
Görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilirler (md. 4) Bu listede yer 
alanlara örnek olarak Diyanet İşleri Başkanı, Rektörler, Merkez Bankası Başkanı, Türkiye İstatistik 
Kurumu Başkanı, Düzenleyici-Deneyleyici Kurum Başkanları, ÖSYM ve TÜBİTAK başkanları 
sayılabilir. Net sayı bilinmemekle birlikte toplam sayı 100’ün altındadır. 
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5)34. Kamu görevlisi olmayanlar arasından da üst kademe kamu yöneticisi 

atanabilmektedir (md. 6)35. 

Üst düzey kamu yöneticiliği sayılan bakan yardımcılığı kavramına ayrıca 

değinmek yararlıdır. 2011 yılında ihdas edilen bakan yardımcılığı36 kurumu bu 

sistemde, öncekinden farklı bir kurumdur. Önceki sistemde mevcut olan müsteşarlık 

makamı, bu sistemde, belirli farklılıklarla bakan yardımcılığı adıyla yeniden 

düzenlenmiştir. Bakan yardımcılığı kadroları, atama işlemi yapıldığı anda herhangi 

bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmektedir (1 nolu CK, md. 504). Eski sistemde 

müsteşarın görev süresi Bakan ya da hükümetin görev süresi ile sınırlı değildir. Yeni 

sistemde ise Bakan yardımcısının görev süresi Cumhurbaşkanının görev süresi ile 

sınırlandırılmıştır (3 nolu CK, md. 4). Eski sistemde müsteşarlık istisnai memuriyet 

değilken, yeni sistemde bakan yardımcılığı istisnai memuriyet olarak düzenlenmiştir 

(DMK, md. 59). 

 Sistemin mimarlarından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a göre 

(2018:116-117), “bürokratik egemenliğin başlıca yürütücüsü konumundaki 

müsteşarlıklar” kaldırılmalı, bu görev bakanla gelip bakanla giden ve her zaman 

değiştirilme imkanı olacak bakan yardımcısı veya bakan yardımcıları tarafından 

yerine getirmelidir37.  

Her bakanlıkta sayısı onbeşi geçmemek üzere “Bakan Müşaviri” istihdam 

edilebilmektedir. Bakan müşavirlerinin kadroları, atama işlemi gerçekleşince hiçbir 

                                                      
34 Ayrıca bkz. 375 Sayılı KHK ek md. 35 “Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine 
atananlar, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilir.  
35 Ayrıca bkz. 375 Sayılı KHK ek md. 35. Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu 
yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanma mümkündür.   
36  3046 sayılı Kanunda Bakan Yardımcıları, Bakana bağlı olarak çalışan, Bakana ve Bakanlığa verilen 
görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olan istisnai memurlardır. Bakan Yardımcıları bu 
görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumluydular.  Bakan Yardımcılarının Hükümetin 
görev süresiyle sınırlı olarak görev yapmaları ayırt edici özelliklerindendi. Hükümetin görevi sona 
erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona ermekteydi (3046 SK, md.21/A) 
37 Uçum’a göre (2018: 117) yeni sistemde yürütmenin üst düzeyindeki görevlendirmeler 
“bürokrat-teknisyen” değil, “siyasi-teknisyen” olmalıdır. Bakan ve bakan yardımcıları siyasi-
teknisyen kadrolardan seçilmelidir. Böylelikle sistem uyumlu çalışır. Bakan ve bakan 
yardımcısı seçiminde kategorik sınırlara tabi olmadan geniş bir insan kaynağı havuzundan 
seçim yapılmaktadır. Liyakat esaslı seçim yapabilmek için müsteşarlık kaldırılmalıdır. 



 

983 
 

işleme gerek kalmaksızın ihdas edilir (1 nolu CK md. 505)38. Bakan müşavirliği, eski 

sistemde oldu gibi,  istisnai memuriyettir  (DMK, md.61/A). 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 703 sayılı Kararname ile eklenen ek 

madde 35 ile, üst kademe kamu yöneticilerine DMK’nın belirli hükümlerinden muaf 

olma imkanı tanınmıştır. Maddeye göre; üst kademe kamu yöneticisi kadro, 

pozisyon ve görevleri ile yurtdışı teşkilatındaki sürekli görevlere, Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla 657 sayılı Kanunun atanma, 

sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı 

olmaksızın atama yapılabilmektedir39. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez 

teşkilatındaki üst kademe kamu yöneticisi ve taşra teşkilatındaki il ve bölge müdürü 

kadro, pozisyon ve görevleri ile bu kadro, pozisyon ve görevlerin dengi ve daha üstü 

kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için, öğrenim durumu şartı dışında özel 

şartlar aranmaz (375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ek madde 35). 

Son olarak üzerinde durulması gereken bir başka konu devlet içindeki atamalarda 

parlamentonun rolüdür. Türkiye’de, ABD’den farklı olarak, parlamentonun atama 

sürecinde birkaç istisna dışında neredeyse hiçbir rolü bulunmamaktadır. Beş temel 

istisna sayılabilir;  

1. 1982 Anayasasına göre (md. 12), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunca seçilmektedir.    

2. Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanunu’nda yazılı niteliklere sahip isteklilerden 

Sayıştay Kanununa göre belirlenecek iki aday arasından TBMM Genel Kurulunca 

gizli oyla seçilmektedir (6085 SK, md. 13). 

                                                      
38 Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ya da özel 
temsilci atayabilir. Sayı sınırı bulunmamaktadır (1 nolu CK md. 3; md. 4). 
39 Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine Cumhurbaşkanı onayı ile 
atananlar hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan şartlar dışında başka hüküm 
uygulanmaz. Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak gerekir. Üst kademe kamu 
yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabında, 
dört yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik 
kurumlarına tâbi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak 
fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınır. 
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3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşmaktadır. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı, 

7 üyeyi TBMM seçmektedir (md. 159). Adalet Bakanı ile yardımcılarından biri de 

(Anayasada “müsteşar” olarak belirtilmektedir) Kurulda yer almaktadır.  

4. Anayasa Mahkemesi üye seçiminde de TBMM’nin (3 üye seçmektedir) rolü 

bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ise, 12 üye seçmektedir (md. 146). 

Cumhurbaşkanının bu yetkisi parlamenter sistemine özgü bir düzenleme olup, 

parlamenter sistemdeki görev, yetki ve sorumluluk dengesi bağlamında yerine 

getirilmesi öngörülmüş bir yetkidir. Bu nedenle, başkanlık sistemine özgü yeni 

Anayasa değişiklikleri yapılırken, Anayasa Mahkemesine üye seçimine yönelik 

farklı düzenlenmeler öngörülebilir.   

5. Kamu Başdenetçisi TBMM tarafından gizli oyla dört yıl için seçilmektedir 

(md.74). 

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, siyasal atamaların sayısında artış olduğu40, 

istisnai memuriyet kapsamının genişlediği görülmektedir. Kamu görevlisi olmayan 

kişilerin devlette üst kademe yönetici olması kolaylaşmış, bu anlamda kariyer ilkesi 

zayıflamıştır. Önceki sistemde Bakanlar Kurulu kararı ya da müşterek kararname ile 

atanan üst düzey yöneticiler Cumhurbaşkanı kararı ile ya da Cumhurbaşkanının 

onayı ile atanmaktadır. Bu düzenleme memur güvencesi açısından kısmi de olsa bir 

zayıflama olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, gerek Anayasada ve DMK’da 

liyakat ilkesinin korunmasından, gerekse de                 1 numaralı CK’nin 526. 

maddesinde İnsan Kaynakları Ofisinin görevleri arasında yer alan “kamu 

istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli olan projeler üretmek ve 

çalışmalar yapmak” hükmünden hareketle, kamu personel sisteminde liyakat 

düzeninin sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.  

  

                                                      
40 3 nolu CK’nde I nolu listede bulunan ve istatistiksel olarak sayısı tam olarak bilinemeyen 
birkaç bin üst düzey kamu görevlisi Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bunlardan III 
nolu listede bulunmayanların görev süresi Cumhurbaşkanının görev süresi ile sınırlıdır.  
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, Türkiye’de yeni hükümet sistemi ile 

öngörülen üst düzey kamu yöneticisi atama düzeninin ABD ile benzerlik 

göstermekle birlikte, önemli ölçüde farklı olduğu görülmektedir. Farklılık iki 

noktada belirginleşmektedir. İlk olarak parlamentonun rolü farklıdır. İkinci olarak 

ABD’de siyasal atama ile göreve getirilmeyen kariyere dayalı üst düzey yönetici 

sınıfının varlığı farklılık kaynağıdır.  

ABD’de kritik pozisyonlara yapılan üst düzey siyasal atamalarda parlamento 

önemli bir rol oynamaktadır. Başkan ile parlamento arasında yetki paylaşımı 

bulunmaktadır. Diğer yandan, ABD’de üst düzey kamu yöneticilerinin atanması 

bütünüyle siyasal atama süreci ile belirlenmemektedir. Yukarıda da sayısal olarak 

gösterildiği gibi, ABD’de kamu personel yönetimi sisteminde üst düzey yöneticilerin 

yalnızca bir kısmı siyasal atama yoluyla göreve gelmektedir.  

Türkiye’de yeni kurulan sistemin başarısı için liyakat düzeninin özellikle kimi üst 

düzey görevliler bakımından ve özellikle orta düzey yöneticilerin bütünü 

bakımından sürdürülmesi, hangi kadroların siyasal atama ile hangilerinin liyakat 

sistemi ile belirleneceği netleştirilirken, liyakat düzenini destekleyici/denetleyici 

mekanizmaların oluşturulması/geliştirilmesi gereklidir. Oluşturulacak orta düzey 

yönetici havuzunun üst yönetici atamalarında belirli bir oranda kullanılması liyakat 

düzeninin işlerliği açısından yararlı olacaktır.  

Üst düzey yöneticilere ilişkin parlamentoda sürekli bir komisyon kurulması ve 

komisyonun ad önerisi aşamasında Cumhurbaşkanlığı teşkilatındaki ilgili birimlerle 

istişare içerisinde olması düşünülebilir.  

Özellikle kamu görevlisi olmayanlar bakımından yapılacak atamalarda yaygın bir 

ilan/duyuru süreci ile isteklilerin başvurması sağlanabilir. Yine, parlamentonun kimi 

makamlar bakımından Cumhurbaşkanının görevden alma yetkisine ilişkin, mevcut 

koşullara ek olarak, bir çerçeve çizmesi de yapılabilecek değişikliklerdendir.  
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Kimi atama sürelerinin Cumhurbaşkanının görev süresinden daha uzun 

öngörülmesi de liyakat düzeninin sürdürülmesi açısından oluşturulabilecek bir başka 

mekanizmadır.   

Başkanlık sisteminin ilk yıllarında sistemin işleyişine ilişkin geleneklerin, yazılı 

olmayan kuralların ne yönde oluştuğu ve geliştiği önemlidir. Kuralların nasıl 

yazıldığından çok uygulama ve yorumlama belirleyicidir. Bu bağlamda, yapılan 

atamalarda kimi görevlere partili olmayan kişilerin atanması, kamu hizmetlerin 

niteliğini artırmak bakımından yararlı olabileceği gibi, yeni sisteme toplumsal 

desteği sağlamak bakımından da önemli olacaktır. Kutuplaşmanın yüksek olduğu 

dönemlerde yapılacak partizan olmayan atamalar toplumsal bütünleşmede önemli 

rol oynayabilecektir. 

Son olarak, yeni sistemin işlerliğinin ve kalıcılığının sağlanması bakımından 

ABD örneğinin ve diğer ülke örneklerinin incelenmesinin sürdürülmesi yararlı 

olacaktır. 
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Hastanelerde İş Stresi ve Teknik Kalite Arasındaki İlişkinin 
Değerlendirilmesi 

İpek AYDIN1, M. Nezih ÖZMUTAF2  
Özet 

Sağlık hizmetlerinde, temel amaç kaliteli hizmet sunumu olduğundan kaliteli hizmet üretimini 
engelleyecek faktörler belirlenmeli ve bu faktörler en aza indirilmelidir. Sunulan hizmetin 
özelliği dolayısıyla, strese neden olan faktörler oldukça fazladır. Stres faktörlerini belirlemek 
ve bunları ortadan kaldırmak hizmet kalitesi üzerinde etkili olabilir. Teknik kalite, hastaya 
sunulan sağlık hizmetinin ne olduğudur. Doğru teşhis ve tedavi, hastanın sürece dahil 
edilmesi gibi konular teknik kalite kapsamında değerlendirilebilir. Bu kapsamda çalışmanın 
amacı hastanelerde iş stresi ve teknik kalite arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. 
Çalışmanın evrenini İzmir ilinde görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. İzmir 
merkezde bulunan üç hastaneden veri toplanmıştır. Toplam 407 sağlık çalışanı araştırmaya 
dahil olmuştur. Veri toplama yöntemi olarak alan araştırması ve anket tekniği uygulanmıştır. 
Çalışmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilen 
faktör analizi sonucunda iş stresi ve teknik kalite ölçeklerinin geçerli olduğu belirlenmiştir.  
İçsel tutarlılığı belirlemek için yapılan güvenilirlik analizine sonucuna göre iş stresi ve teknik 
kalite veri setlerinin güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında iş stresi 
boyutları ve teknik kalite arasında düşük düzeyde veya önemsiz ilişki tespit edilmiştir. Zaman 
baskısı veya iş yükü olması çalışanların sunduğu hizmetin teknik kalitesi arasında ilişki düşük 
düzeyde ve önemsiz olduğundan, sağlık personeli üzerinde zaman baskısı veya iş yükü ne 
kadar fazla olursa olsun, teknik kalite üzerinde etkisi bulunmadığı sonucuna ulaşılabilir.      
Anahtar Kelimeler— İş Stresi, Teknik Kalite, Hastane 
JEL Sınflama Kodları: L20, M10 

Evaluation of Correlation between Work Stress and 
Technical Quality in Hospitals 

Abstract 
In healthcare sector, because of the main purpose is to provide quality service, the factors 
that can affect the service delivery should be determined and these factors should be 
minimized. Due to the nature of the services, the factors which cause stress are quite much. 
Determining the stress factors and removing them may affect service quality. Technical 
quality is related to what the healthcare provider delivery to the patient. The basic features 
such as suitable diagnosis, treatment, the inclusion of the patient in the treatment process, 
can be evaluated within the scope of technical quality. In this context, the aim of the study is 
to analyze the relationship between work stress and technical quality in hospitals. The 
universe of the study is composed of the healthcare providers working in İzmir province. 407 
healthcare providers were involved in the study. Questionnaire was developed to collect 
data. As a result, the factor analysis conducted to test the structure validity of the work stress 
and technical quality for the work stress scale. To determine the internal consistency, 
reliability analysis was performed. In the study, there was a positive correlation between the 
job stress dimensions, but there was a low positive correlation or no significant relationship 
between job stress dimensions and technical quality. From the results, it can be understood 
that technical quality is not effected, no matter how much time pressure or workload is placed 
on the healthcare provider. 
Keywords— Work Stress, Technical Quality, Hospital 
JEL Classification Codes: L20, M10 
                                                      
1 Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,ipek.aydin@deu.edu.tr 
2 Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, metin.nezih.ozmutaf@kcu.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Sağlık hizmeti sunan işletmeler emek yoğun işletmelerdir. İnsan gücünün ön 

planda olduğu bu sağlık kurumlarında arz ve talep eş zamanlı gerçekleştiğinden 

hatanın daha sonra düzeltilme veya telafi edilmesi gibi bir durum da söz konusu 

değildir. Bunun yanında sağlık hizmetlerinde talebi arz belirlemektedir ve sağlık 

personeli hastanın teşhis, tedavi ve diğer hizmetlerinde doğrudan karar verici 

roldedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde insan gücü hizmet kalitesini belirlemede 

önemli bir sıradadır. 

Temel amaç kaliteli hizmet sunumu olduğundan dolayı, insan gücünden kaynaklı 

kalitesiz hizmet sunumuna neden olabilecek faktörler belirlenmeli ve bu faktörler en 

aza indirilmelidir. Sunulan hizmetin özelliği dolayısıyla, strese neden olan faktörler 

oldukça fazladır. Stres faktörlerini belirlemek ve bunları ortadan kaldırmak hizmet 

kalitesi üzerinde etkili olabilir. Bunun yanında, sağlık hizmeti sunan işletmeler 

incelendiğinde matris yapıda işletmelerdir ve fonksiyonel bağlılık söz konudur. Bir 

hastanede çalışan idari personel hem müdür, hem de başhekime karşı sorumlu 

olabilmektedir. Bu nedenle, örgütsel anlamda da çalışan üzerinde stres yaratabilecek 

faktörler bulunmaktadır. 

2. HİZMET KALİTESİ VE TEKNİK KALİTE 

Hizmet kalitesi ile ilgili tanımlar müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ne derecede 

karşılandığına odaklanmaktadır (Grönroos, 1984: 36; Kasper ve diğ., 2006:183; Yoo 

ve Park, 2007: 912; Bateson ve Hoffman, 2011: 327). Bunun yanında, hizmet kalitesi 

ile ilgili yapılmış olan tanımlarının çoğunun; müşterilerin hizmeti almadan önceki 

beklentilerinin, söz konusu hizmeti aldıktan sonra, hizmetin performansına yönelik 

oluşacak algılarının yönü ile karşılaştırması konusuna odaklandığı görülmektedir 

(Parasuraman ve diğ., 1988: 12-40; Parasuraman ve diğ., 1994: 111-124; Gronroos, 

1984: 36-44). Beklentiler, bireysel normlara, değerlere, isteklere ve ihtiyaçlara 

dayanmaktadır ve bu nedenle çok bireyseldir. Müşteri beklentileri, kalitenin 

değerlendirilmesinde müşteriler tarafından inanılan standartlar veya kalıpların 

olarak tanımlanabilir (Wilson ve diğ., 2008: 155). Bu beklentilerin hizmeti sunan 
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tarafından karşılanıp karşılanmadığı, algılanan hizmet kalitesi üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir (Bateson ve Hoffman, 2011:327). 

Hizmet kalitesi boyutlarını açıklamaya çalışan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Gronroos bir hizmetin toplam kalitesinin üç bileşenden oluştuğunu açıklamıştır. Bu 

bileşenler; teknik kalite, işlevsel kalite ve firma imajı olmaktadır (Grönroos, 

1988:12). Teknik kalite müşterinin hizmetten ne elde ettiğidir. İşlevsel kalite ise 

müşteriye nasıl hizmet edildiği anlamına gelmektedir. Firma imajı ise müşteri 

gözünde firmanın etki derecesidir. Teknik kalitenin ölçülmesi işlevsel kaliteye göre 

daha kolay olmaktadır. Teknik kalite; kaliteyi güvence sistemine bağlı olarak, 

prosedürlerin, iş ve görev tanımlarının, talimatların ve bunun sonucunda yöntem ve 

tekniklerin uygulanmasıdır. Örneğin bir sağlık kurumunun MR cihazı alması, buna 

bağlı olarak prosedür ve talimatları oluşturup onu düzenli bir kullanıma açması, 

teknik kalitenin artırılmasına yöneliktir. Ancak teknik kalitenin hastalar gözünden 

değerlendirilmesi zordur. Hastalar ve yakınları sağlık personelinin onlara karşı 

davranışları, fiziksel özellikleri veya otoparkla ilgili sıkıntıları değerlendirebilirken, 

hastaya sunulan tedavinin kalitesini değerlendirememektedir.  

3. İŞ STRESİ 

İşletmeler arası rekabet üstünlüğü sağlamak, lider olmak, varlığını sürdürüp karlı 

bir şekilde çalışmayı hedefleyen işletmeler, değişime hızlı ayak uydurmak zorunda 

kalmaktadır. Bu değişim süreci çalışan üzerinde kaygı yaratmakta bu da stresi 

tetiklemektedir. İş stresi son dönemlerde örgütsel davranış konularının en önemlileri 

arasında yer almaktadır. Cooper ve diğerleri de (1988) stresi, psikolojik veya fiziksel 

faktörlerin düzeyindeki istikrarsız değişimden dolayı birey üzerinde gerginlik 

yaratması şeklinde tanımlamışlardır. 

İş stresi, bireyin kendinden beklenen rol ve görevleri yerine getirememesi sonucu 

ortaya çıkan olumsuz psikolojik, duygusal ve fiziksel reaksiyonlar olarak 

tanımlanabilir (Antonova, 2016: 10). İş veya mesleki stres birbirleri yerine 

kullanılabilen kavramlardır. İş stresi, çalışanın yetenek ve ihtiyaçları ile iş 
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gereklerinin örtüşmemesi sonucu ortaya çıkan zararlı duygusal, fiziksel ve 

davranışsal tepkiler olarak tanımlanmaktadır. 

İş stresi, işletmenin genel üretim düzeyini düşürecek, çalışanların 

performanslarını doğrudan etkileyebilir. Stresle yaşamak çalışanlar üzerinde sıkıntı 

yaratmaktadır, bu da tükenmişlik düzeyinin artmasına, işe bağlılığın azalmasına, 

verimliliğin düşmesine ve iş süreçlerine katılımın azalmasına neden olabilmektedir. 

Bu nedenle her sektördeki işletme için risk faktörlerini belirlemek ve her düzeyde iş 

stresini minimum düzeye getirmek önemli bir konudur. Bunun yanında çatışma, 

belirsizlik, aşırı iş yükü gibi mesleki stres faktörlerinin belirlenmesi mevcut stres 

düzeyinin belirlenmesi açısından daha iyi olabilir. Stres düzeyinin düşürülmesi, 

üretkenliğin artması ve işgücü devir hızının azalmasını sağlayabilmektedir 

(Caponetti, 2012: 28).  

4. GEREÇ VE YÖNTEM 

Kaliteli sağlık hizmeti sunumu bireysel ve toplumsal düzeyde önemlilik arz 

etmektedir. Emek yoğun özelliğe sahip olan hastanelerde temel hizmet sağlayıcılar 

sağlık personelidir ve kaliteli hizmet sunumunun en temel parçalarıdır. Kaliteli 

hizmet sunumu sağlık kurumlarının temel çıktısıdır ve etkililiğinin temel 

göstergesidir. Teknik kalite, hastaya sunulan sağlık hizmetinin ne olduğudur. Doğru 

teşhis ve tedavi, hastanın sürece dahil edilmesi gibi konular teknik kalite kapsamında 

değerlendirilebilir. Temel amaç kaliteli hizmet sunumu olduğundan dolayı hizmet 

sunumuna neden olabilecek faktörler belirlenmeli ve hizmet kalitesi ile ilişkisi 

incelenmelidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı hastanelerde iş stresi ve teknik kalite 

arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. 

Araştırma evrenini, İzmir merkezde bulunan kamu hastaneleri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çerçevesini ise bir eğitim ve araştırma, bir genel ve bir özel dal 

hastanesinde çalışan tüm personel oluşturmaktadır. Araştırma gerçekleştirilen 

hastanelerde, çalışmaya katılmayı kabul eden tüm sağlık personeline anket 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Amaç tüm personele ulaşıp anket uygulamasını 

kabul eden herkesten veri toplamaktır. Toplamda, 407 katılımcı araştırmaya dahil 
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olmuştur. İş Stresi Ölçeği için, Parker ve Decotiis tarafından (1983) geliştirilen İş 

Stresi ölçeği temel olarak ele alınmıştır. Sağlık hizmetlerine yönelik adaptasyonu 

gerçekleştirilerek uygulanmıştır. Teknik Kalite ölçeği için Pai ve Chary (2016) 

tarafından hastane hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik gerçekleştirdikleri çalışma 

sonucunda elde edilen ölçek çerçeve olarak ele alınmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket 

programı kullanılmıştır. Anket verileri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha sonra 

frekans analizleri ve tanımlayıcı istatistikler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliği sınamak amacıyla faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerde kullanılan ifadelerin içsel tutarlılığı Cronbach’s 

alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Değişkenler arası ilişkinin yönü ve kuvveti 

korelasyon analizi ile belirlenmiştir. İstatistiksel önemlilik düzeyi 0.05 olarak 

belirlenmiştir. 

4. BULGULAR 

Sağlık çalışanlarının dağıtılmış liderlik, iş stresi ve hizmet kalitesini belirlemeye 

yönelik gerçekleştirilen araştırmaya toplam 407 kişi katılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: Katılımcıların Bireysel Özelliklerinin Sayısal ve Yüzdesel 
Dağılımı 

 Sayı Yüzde % 

YAŞ GRUBU (n=400) 

30 ve ↓ 108 27,0 

31-40 165 41,3 

41 ve ↑ 127 31,7 

CİNSİYET (n=348) 
Kadın 241 69,3 

Erkek 107 30,7 

EĞİTİM DÜZEYİ 
(n=393) 

Lise ve ↓ 81 20,6 

Lisans 215 54,7 

Lisansüstü 97 24,7 

MESLEK (n=386) 

Hekim  47 12,2 

Hemşire 212 54,9 

İdari 33 8,5 
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Diğer 94 24,4 

YAŞ 
Ortalama ± SS 36,41 ± 8,39  

Min - Maks 18 - 58  

MESLEKİ DENEYİM 
Ortalama ± SS 14,57 ± 8,55  

Min - Maks 1 – 39  
 

Hizmet Kalitesi boyutlarından “Teknik Kalite”ye yönelik sorulan ifadelerin 

yapısal geçerliliğini belirlemek için gerçekleştirilen faktör analizi sonucuna göre, 

KMO değeri 0,92 (p<0,001), toplam varyansın açıklanma oranı %85,39 olarak tespit 

edilmiştir. Faktör analizi sonucunda teknik kalite ile ilgili ifadelerin tek faktör altında 

toplandığı tespit edilmiştir. İçsel tutarlılığı belirlemek için gerçekleştirilen 

güvenilirlik analizine göre Cronbach’s alpha katsayısı 0,96 (p<0,001) olarak tespit 

edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Hizmet Kalitesi Boyutlarından Teknik Kalite Ölçeği Faktör 
Analizi Sonuçları 
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I. FAKTÖR – TEKNİK KALİTE  4,27 85,39 ,96* 3,98 

Hekim hastayı tanı süreci ve testler konusunda 
bilgilendirmektedir. ,943     

Hekim hastayı sağlık durumu konusunda 
bilgilendirmektedir. ,942     

Hekim hastayı tedavi sonrası süreç konusunda 
bilgilendirmektedir. ,941     

Hekim hastayı tedavi süreci konusunda 
bilgilendirmektedir. ,921     

Hekim hastaları doğru değerlendirmektedir. ,870     

KMO= 0,92*; Bartlett's Test of Sphericity= 2190,87 ; Açıklanan Varyans Oranı: 85,39;  Cronbach’s 
alpha=0,96*; * p<0,001 
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İş Stresine yönelik sorulan ifadelerin yapısal geçerliliğini belirlemek için 

gerçekleştirilen faktör analizi sonucuna göre, KMO değeri 0,89 (p<0,001), toplam 

varyansın açıklanma oranı %70,25 olarak tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda 

iş stresi ile ilgili ifadelerin iki faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu faktörler; 

“Zaman Baskısı ve İş Yükü” ve “İş Ortamı” olarak isimlendirilmiştir. İçsel tutarlılığı 

belirlemek için gerçekleştirilen güvenilirlik analizine göre Cronbach’s alpha 

katsayısı 0,89 (p<0,001) olarak tespit edilmiştir (Tablo 3). 

“Zaman Baskısı ve İş Yükü” olarak isimlendirilen faktörün tanımladığı fark 

yüzdesi 58,50’dir ve özdeğeri 4,73’tür. Bu faktör incelendiğinde 4 ifade ile 

açıklandığı ve bu faktöre verilen yanıtların ortalamasının 3,85 olduğu belirlenmiştir. 

Faktörün içsel tutarlılığını belirlemek için gerçekleştirilen güvenilirlik analizi 

sonucunda Cronbach’s alpha değeri 0,79’dur (Tablo 3). 

“İş Ortamı” olarak isimlendirilen faktörün tanımladığı fark yüzdesi 11,74’tür ve 

özdeğeri 1,06’dır. Bu faktör incelendiğinde 5 ifade ile açıklandığı ve bu faktöre 

verilen yanıtların ortalamasının 3,23 olduğu belirlenmiştir. Faktörün içsel 

tutarlılığını belirlemek için gerçekleştirilen güvenilirlik analizi sonucunda 

Cronbach’s alpha değeri 0,83’tür (Tablo 3). 

Tablo 3: İş Stresi Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 
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I. FAKTÖR – Zaman Baskısı ve İş Yükü  4,73 58,50 ,79* 3,85 

Aşırı iş yoğunluğuna sahibim ,834     

İşlerimi bitirebilmek için yeterli zamanım yok. ,746     

İş yüküne göre ücretin yetersiz olduğunu 
düşünüyorum. ,656     

Kendime zaman ayıramıyorum ,610     
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II. FAKTÖR – İş Ortamı  1,06 11,74 ,83* 3,23 

İşle ilgili insan ilişkilerinde sorun yaşıyorum. ,804     

İşimle ilgili olumsuzlukların özel yaşamıma 
yansıdığını düşünüyorum. ,727     

İş ortamında kendimi endişeli hissediyorum. ,701     

İşe yönelik zaman yetersizliği yaşıyorum. ,612     

İş ortamına yönelik şikâyetlerin çok olduğunu 
düşünüyorum. ,566     

KMO= 0,89*; Bartlett's Test of Sphericity= 1632,01; Açıklanan Varyans Oranı: 70,25;  Cronbach’s 
alpha=0,88*; * p<0,001 

 

İş stresi ve boyutlarının birbirleri arasında yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. 

Ancak İş Stresi boyutları ile teknik kalite arasındaki ilişki incelendiğinde ilişkinin 

önemsiz ve çok düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4: Korelasyon Analizi Sonuçları 

 
Teknik Kalite 

Zaman Baskısı ve 

İş Yükü 
İş Ortamı 

1. Teknik Kalite 1,00   

2. Zaman Baskısı ve İş Yükü 0,17** 1,00  

3. İş Ortamı -0,01 0,69** 1,00 

** p<0,01 

4. SONUÇ 

Hizmet kalitesinde, teknik hizmet kalitesinin yetersiz olduğu durumlarda genel 

hizmet kalitesinden söz etmek mümkün değildir. Örneğin bir hekim hastasını doğru 

bir şekilde tedavi edemiyor ve hasta iyileşemiyorsa teknik kaliteden 

bahsedilememektedir.  Bu da hastanenin fiziksel özellikleri, ulaşılabilirliği gibi 

fonksiyonel özellikler ne kadar tatmin edici olursa olsun bireyin gözünde olumlu bir 

hizmet kalitesi algısı oluşamayabileceği ile sonuçlanabilir. 
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Çalışma kapsamında teknik kalite ölçeğinin faktör analizi sonucunda geçerli 

olduğu ve tek boyut altında toplandığı belirlenmiştir. Güvenilirlik analizi sonucuna 

göre ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir. İş stresi ölçeğinin faktör analizi 

sonucunda geçerli olduğu ve iki faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Bu faktörler; 

zaman baskısı ve iş yükü ve iş ortamı olarak isimlendirilmiştir. Güvenilirlik analizi 

sonucuna göre ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir. İş Stresi ve boyutlarının 

birbirleri arasında yüksek ve çok yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Ancak iş 

stresi boyutları ile teknik kalite arasındaki ilişki incelendiğinde ilişkinin önemsiz ve 

çok düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Genel olarak, iş stresi çalışanların performansları üzerinde büyük önem 

oynamaktadır (Netemeyer ve diğ., 2005: 130). Ancak iş stresi boyutlarından zaman 

baskısı ve iş yükünün hizmet kalitesi boyutlarına olan etkisi önemsiz veya çok düşük 

düzeydedir. İş stresi ile ilgili olarak zaman baskısı ve iş yükü ile ilgili stres ne 

düzeyde olursa olsun hizmet kalitesi üzerinde yüksek düzeyde önemli etkisi yoktur. 

Bunun nedeni sağlık hizmetlerinin kendisine has özelliklerinden kaynaklanabilir. 

Sağlık hizmetleri acil ve ertelenemezdir, belirsizdir ve hata kabul etmemektedir 

(Kiremitçi, 2009: 11-12). Aynı şekilde hekimlerin çok hastaya bakma 

zorunluluklarından doğan iş yükü nedeniyle sundukları hizmet kalitesinde bir 

değişiklik olmayabilir. Bunun yanında sağlık personelinin sürekli bir şeyleri 

yetiştirme çabası veya hastaya zamanında ve doğru hizmeti sunma zorunluluğu 

nedeniyle hissedilen zaman baskısı hekim, hemşire veya diğer sağlık personelinin 

sunduğu hizmet kalitesinde etkili olmayabilir. 
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Avrupa’da Popülist Radikal Sağın Etnik Çoğulculuk 
Söyleminde Türkiye ve Türkler  

İbrahim SAYLAN1  
Özet 

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, günümüz Avrupa siyasetinde de görünürlüklerini ve 
ülkelerinin siyasal sistemleri üzerinde etkilerini arttıran popülist radikal sağ partilerin 
ideolojisi popülizm, otoriterlik ve yerliciliğin (nativism) bir bileşimidir. Radikal bir 
milliyetçilik tipi olan yerlicilik göçmen karşıtlığının ve bununla ilgili siyasal iddia ve 
taleplerin ideolojik temelini oluşturmaktadır. Popülist radikal sağ partiler, özellikle 
Müslüman ve beyaz olmayan göçmenlerin yarattığını savundukları ‘kültürel tehdit’e karşı, 
farklı etno-kültürel grupların birbirine karışmasına karşı çıkan, bunu da kültürel ve etnik 
farklılıklara saygı çerçevesinde açıklayan etnik çoğulculuk (ethnopluralism) söylemine 
başvurmaktadırlar. Radikal sağ partilerce yaygın olarak kullanılan, esasen medeniyetçi ve 
kültürel ırkçı nitelikte olan bu söylemde, Avrupa’daki Türkler ve AB adaylık sürecindeki 
Türkiye çoğu zaman başlıca ‘öteki’ olarak yer almaktadır. Bu çalışma, gelişmiş 
demokrasileri ve yoğun Türk nüfus barındırmaları nedeniyle, Batı Avrupa’daki radikal sağ 
partilerin etnik çoğulculuk söylemini ve Türkiye’nin her bir örnekteki yerini analiz 
etmektedir. Bu amaçla, Birleşik Krallık’tan UK Indepence Party, Almanya’dan Alternative 
für Deutschland, Fransa’dan Front National, Hollanda’dan Party for Freedom ile 
Belçika’dan Flemish Interest örnekleri incelenmektedir. Parti programları, manifestoları, 
parti liderlerinin konuşma ve röportajlarının içerik analizi yapılmaktadır. Böylece, yerlici 
etnik çoğulcu söylemin farklı örneklerde kendisini nasıl kurduğu, Türkiye ve Türklerin 
buradaki yeri ve söz konusu söylemin Türkiye – AB ilişkilerine etkileri ortaya konulmaktadır.  
Anahtar Kelimeler— Radikal Sağ, Yerlicilik, Etnik Çoğulculuk, Avrupa, Türkiye 
JEL Sınflama Kodları: F50, F51 
 

Turkey and the Turks in the Ethnopluralist Discourse of  
the Populist Radical Right in Europe  

Abstract 
As one observes in many parts of the world, populist radical right parties which have 
increased their visibility in and impact on their countries’ political systems ideologically 
combines populism, authoritarianism and nativism. Nativism as a type of radical nationalism 
emphatically makes a set of anti-immigration claims and consequent political demands. 
Against the alleged ‘cultural threat’ posed by Muslim and non-white immigrants, populist 
radical right parties adopt the ethnopluralist discourse which opposes to the mixing of ethno-
culturally defined national communities. Such a discourse is explained through the notion of 
respect for cultural and ethnic diversity. Actually being civilizationist and cultural racist, 
ethnopluralist discourse usually treats Turks in Europe as a part of Muslim community living 
in Europe and Turkey as an EU candidate as the ‘significant other’ of Europe. This paper 
analyzes ethnopluralist discourse of populist radical right parties in Western European 
countries since they have established liberal democracies and remarkable percentages of 
Turkish population. In doing this, Turkey’s place in this discourse is focused on. For this 
purpose, UK Independence Party (UK), Alternative für Deutschland (Germany), Front 
National (France), Party for Freedom (Netherlands) and Flemish Interest (Belgium) are 
explored. This study employs qualitative content analysis by focusing on party programs, 
manifestos, speeches of and interviews with the party leaders. Thus, it is hoped to shed light 
on the ways that ethnopluralist discourse is constructed with a special focus on the place of 
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Turkey and Turks in it, and finally implications of this ethnopluralist discourse for Turkey-
EU relations.   
Keywords— Radical Right, Nativism, Ethnopluralism, Europe, Turkey 
JEL Classification Codes: F50, F51 
 
GİRİŞ  

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, günümüz siyasetini Avrupa’da da 

popülist radikal sağın etkisinden bağımsız değerlendirmek neredeyse olanaksız hale 

gelmiştir. Özellikle siyasal partiler aracılığıyla görünürlüklerini ve ülkelerinin 

siyasal sistemleri üzerinde etkilerini arttıran Avrupalı radikal sağ popülistler, 

popülizmi hem mevcut düzen eleştirisi hem de eşitlik temelinde yeni bir düzen için 

kitleleri seferber etmede ideolojik bir zemin ve stratejik bir araç olarak 

kullanmaktadırlar (Müller, 2016). Bunu yaparken de sıklıkla popülizm ile 

milliyetçiliği eklemleyen, kendinden saymadığına yönelik dışlayıcı ve saldırgan 

siyasal söylemlere başvurmaktadırlar. Bu durum kendini en açık şekilde göç ve 

göçmen karşıtlığı etrafında inşa edilen yerlicilik ideolojisinde ve onun etnik 

çoğulculuk söyleminde göstermektedir.  

Popülist radikal sağın yerlicilik ideolojisi sadece liberal demokratik 

sistemleri erozyona uğratması nedeniyle değil, söz konusu ideolojide Türkiye’nin 

önemli bir yer tutması, bunun özellikle genel seçim kampanyalarında merkez 

partileri de etkilemesi2 ve sonuçta Türkiye – AB ilişkileri üzerinde dikkate değer 

olumsuz etkileri nedeniyle de yakından incelenmelidir. Bu çerçevede, öncelikle 

göçmen karşıtlığından beslenen yerlici etnik çoğulculuk söyleminin arkaplanı ve 

başlıca öğeleri analiz edilecektir.  Ardından, gelişmiş demokrasileri ve yoğun Türk 

nüfus barındırmaları nedeniyle Batı Avrupa’daki popülist radikal sağ partilere 

yoğunlaşılacaktır. Birleşik Krallık’tan UK Independence Party (UKIP), 

Almanya’dan Alternative für Deutschland (AfD), Fransa’dan Front National (FN), 

Hollanda’dan Party for Freedom (PVV) ile Belçika’dan Flemish Interest (VB) 

                                                      
2 Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bakınızı: SPANJE, van J. (2010), “Contagious Parties 
- Anti-Immigration Parties and Their Impact on Other Parties’ Immigration Stances in 
Contemporary Western Europe”, Party Politics, 16 (5), 563-586.  
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örnekleri incelenecektir. Parti programları, manifestoları, parti liderlerinin konuşma 

ve röportajları etnik çoğulculuk ve Türkiye hakkındaki görüşleri bağlamında içerik 

analizine tabi tutulacaktır. Bu yolla, göçmen karşıtlığından beslenen yerliciliğin 

popülist radikal sağ ideoloji açısından anlam ve önemi ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Aynı zamanda, etnik çoğulcu söylemde Türkiye’nin yeri ve radikal sağ partilerin 

Türkiye bakışının etkileri mercek altına alınacaktır.    

1.YERLİCİLİK VE ETNİK ÇOĞULCULUK SÖYLEMİ  

Popülist radikal sağ ideolojinin çekirdeğinde yer alan yerlicilik göçmen 

karşıtlığından beslenir. Avrupa ülkelerine 1990lardan beri artarak devam eden 

göçmen ve sığınmacı akını zamanla siyasal bir soruna dönüşmüştür. Kitlesel göç, 

çok kültürlülük ve küreselleşmenin çelişkili sonuçları Avrupa halkları arasında 

göçmenleri tehdit olarak gören algının giderek güçlenmesine yol açmıştır (Liang, 

2016). Popülist radikal sağ partiler hem bu elverişli ortamdan beslenmiş, hem de göç 

temelli endişeleri özellikle körüklemişlerdir (Williams, 2006).  Popülist radikal sağ 

için göç öncelikle bir kültürel tehdit anlamına gelmektedir. Göçmenler ev sahibi 

milletin kültür ve değerlerini benimsememekte, daha da vahimi onların varlığını 

tehdit etmektedir.  Dahası, göç dinsel bir tehdit niteliğindedir. Özellikle 11 Eylül 

terörist saldırılarından sonra dikkatler İslam’a ve Müslümanlara yönelmiştir. 

Popülist radikal sağ partiler bazı konularda ayrışsalar da İslam karşıtlığında 

uzlaşmaktadırlar (Zuquete, 2008: 322). Çünkü ilgili partilere göre İslam köktenci bir 

dindir. Müslümanlar Batı demokrasisinin din-devlet ayrımı, kadın-erkek eşitliği, 

çoğulculuk gibi temel yönlerini tehdit etmektedirler. Göçmenler, özellikle 

Müslüman göçmenler, bir güvenlik tehdidi yaratmaktadırlar. Bu sadece terörizme 

bulaşmaları sebebiyle değil, Avrupa’yı İslamlaştırıp, onu Avrubistan (Eurabia)’a 

dönüştürmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Göçün elbette ekonomik tehdit 

boyutu da bulunmaktadır. Göçmenler işsizliğin başlıca nedeni ve sosyal yardımları 

emen asalaklar olarak resmedilmektedir. Son olarak, siyasal düzeyde, göçmen dostu 

ilan edilen mevcut politikalar ülke yönetimlerini elinde bulunduran liberal/sosyal 

demokrat elitlerin ve uluslararası bağlantılarının bir komplosu olarak sunulmaktadır 

(Mudde, 2012: 9-12).  
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Tüm bu tehditlere karşı etnik temelli ve radikal bir milliyetçilik olan 

yerlicilik hem doğal bir tepki hem de çare olarak sunulmaktadır. Buna göre, ulus, 

tarihi, dili, değerleri, kültürü, çoğu zaman dini ile beraber, homojen bir bütündür ve 

her türlü iç ve dış tehdide karşı ulusun ‘saflığı’ korunmalıdır. Ayrıca, ulusun yarattığı 

kurumsal yapı ve zenginliği kendi ürünüdür ve onun nimetlerinden de öncelikle onun 

‘has’ üyeleri yararlanmalıdır (Betz and Johnson, 2004: 322)  Bu dışlayıcı anlayış, 

Avrupa düzeyinde de devam ettirilir. Avrupalı uluslar tarihsel, kültürel, dinsel 

özelliklerle yine bir bütün olarak tahayyül edilen, Avrupa medeniyetinin bir parçası 

olarak görülürler. Dolayısıyla, tehdit altında olan sadece ulusal kimlikler değil, aynı 

zamanda Avrupalılıktır (Guibernau, 2010: 11) Bu kategorilerin duruma göre değişen 

hiyerarşileri olsa da aslında, çekirdekte etno-kültürel bir topluluk olarak millet ve 

onun ‘saf kültürü’ ile çıkarları bulunur.  

Bu radikal popülist milliyetçiliğin nihayetinde vardığı nokta, farklı etno-

kültürel grupların birbirine karışmasına karşı çıkan, bunu da kültürel ve etnik 

farklılıklara saygı çerçevesinde açıklayan etnik çoğulculuk (ethnopluralism) söylemi 

olmaktadır. Sonuç olarak, popülist radikal sağ, ulusun farklılığını, ulusun ‘saflığını’ 

koruma idealine dönüştürürken, etnik çoğulculuk söylemi ile kültürel ırkçılığa 

ulaşmaktadır (Guibernau, 2010: 13-14). Griffin (2000: 174)’e göre, popülist radikal 

sağ liberal demokrasi için faşizmden daha büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 

Popülist radikal sağ liberalizmi açıkça reddetmemekte, hatta etnik çoğulculuk 

söyleminde olduğu gibi onun çoğulculuk ve demokrasi gibi temel kavramlarını 

kullanmaktadır. Ancak, bunu yaparken söz konusu kavram ve değerlerin içini 

boşaltmaktadır. Sonuçta varılan nokta, saf ve homojen ulus kurgusu, çok 

kültürlülüğün reddi ve vatandaşlık için kan bağını esas alan yerlici yaklaşım ile 

beraber demos’un yerini etnos’un aldığı etnoktarik ve otoriter bir siyasal yapı ve 

dışlayıcı politikalar olmaktadır (Betz and Johnson, 2004; Minkenberg, 2001).     

Kuşkusuz, popülist radikal sağ partiler kuşkusuz içinde göçün de yer aldığı 

karmaşık ve çok boyutlu bir problemler yumağından beslenmektedir. Popülist 

söylemlerle ifade ettikleri mevcut düzenle ilgili eleştirilerindeki bazı haklı yönlere 

karşın, bu partilerin etnik çoğulculuk bağlamında sundukları çözümler ‘Avrupa 
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kalesi’ gibi gerçekçi olmayan ve düşmanlaştırıcı kavramları ön plana çıkarmaktadır. 

Söz konusu yaklaşımdan elbette Türkiye - AB ilişkileri ve Avrupa’da yaşayan Türk 

vatandaşları da etkilenmektedir. Hatta pek çok radikal sağ parti tarafından kültürel, 

dinsel, siyasal, ekonomik ve sosyal nedenlerle, Türkiye başlıca ‘öteki’ olarak 

görülmektedir.  

 AB’nin doğu genişlemesi sırasında gündeme gelen ‘Polonyalı muslukçular’ 

endişesi, Türkiye’nin AB müzakere süreci söz konusu olduğunda, sadece ulusal 

kimlikler ve çıkarlar üzerindeki tehdit algısı üzerinden değil, Türkiye’nin 

Avrupalılığı üzerinden de tartışılmaktadır. Bu çerçevede, hem radikal milliyetçi hem 

de medeniyetçi bir anlayışa sahip popülist radikal sağcılar açısından Türk kimliğinin 

Avrupalılığı ve Türkiye’nin olası Avrupa üyeliği önemli bir siyaset malzemesi 

oluşturmaktadır. Tarihsel, kültürel, dinsel nedenlerle Türklerin Avrupalı olmadığına, 

ayrı bir medeniyete mensup olan Türklerle Avrupalılar arasında uzlaşması mümkün 

olmayan bir kimlik farklılığı olduğu savunulmaktadır. Olası AB üyeliğinin ise, 

milyonlarca Müslüman Türk’ün Avrupa ülkelerine göç etmesine yol açacağı, bunun 

ise Avrupa’nın intiharı olacağına sıkça iddia edilmektedir. Dolayısıyla, kimlik 

temelli dışlamacı siyaseti benimseyen bu partiler açısından Müslüman ve Türk 

kardeş kategoriler olarak ve aynı tehdidin parçaları olarak görülmekte, tehdit 

söylemi kamuoyunda yükselen korku ve endişelerden beslendiği gibi, aynı 

endişelerin körüklenmesi için kullanılmaktadır.  

Şimdi, farklı ülkelerden seçtiğimiz popülist radikal sağ parti örnekleri 

ışığında etnik çoğulcu söylemin nasıl kurulduğunu ve Türkiye ile Türklere burada 

ne şekilde yer verildiğini inceleyelim.  

2. POPÜLİST RADİKAL SAĞ PARTİLER 

Almanya örneği ile başlayacak olursak, AfD’yi incelememiz isabetli 

olacaktır. Avro bölgesi krizinin yol açtığı bir siyasi ortamda ortaya çıkan bu parti, 

kısa sürede kimlik temelli bir siyaseti ön plana almıştır (Grimm, 2015).  Popülist 

radikal sağ partilerin temel özelliklerini en iyi şekilde yansıtan AfD, AB’nin 

ekonomik birlik haline geri döndürülmesini, aksi takdirde Almanya’nın AB’den 
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çıkmasını, Euro’ya son verilmesi gerektiğini, dış güvenlikte ABD’ye bağımlılıktan 

kurtulunması gerektiğini savunmaktadır. Tipik olarak, güçlü bir siyasal sınıf 

karşıtlığına sahip olan bu parti, siyasal sistemin daha ‘demokratik’ hale getirilmesi 

için, reforme edilmesinden yanadır. Göçmenlerin entegrasyonu ile devam eden 

göçmen akınını Alman kimliğine karşı açık bir tehdit olarak gören AfD’ye göre, 

ülkede çokkültürlülük yerine Alman kültürü hâkim kılınmalıdır.  Alman kültürünün 

üç temel kaynağı vardır: Hıristiyanlığın dinsel gelenekleri, bilimsel ve hümanist 

miras, üçüncü olarak anayasal devletin üzerine inşa edildiği Roma hukuku (AfD, 

2016: 46). Özgür ve demokratik Alman toplumun temelleri bu öğelere dayanır. AfD 

inanç özgürlüğünden yana olduğunu belirtir, ancak her türlü inancın kamu 

yasalarına, insan haklarına ve Alman değer sistemine saygı göstermesi gerektiğini 

ekler. Oysa İslam bu temel unsurları çiğnemektedir. AfD’ye göre, İslam Almanya’ya 

ait değildir. Müslüman sayısındaki artış Alman devletine, toplumuna ve değerlerine 

tehdittir. Düşünce özgürlüğü gereği, İslam da eleştirilebilmelidir. İslam’ı eleştirmek, 

İslamofobik olmak değildir (AfD, 2016: 48). Görüldüğü gibi, AfD özgürlükçü 

söylemi elden bırakmamakta, milliyetçi bir refleksle öz değerleri savunduğunu iddia 

etmektedir. Bu çerçevede, Türkler İslam’ın bir parçası olarak, ‘Hıristiyan 

Avrupa’nın ötekisi olarak görülmektedir.    

Fransa’da FN’yi incelediğimizde aynı türden bir okuma ve siyasi yaklaşım 

ile karşılaşırız. FN 1972’ye uzanan geçmişi ile öncü parti konumundadır (De Clair, 

1999). AB’den ve Avro’dan çekilmeyi, kitlesel göçü durdurmayı, iş ve barınma 

konusunda Fransız yurttaşlarına öncelik verilmesini, Fransa’yı dış politika ve 

güvenlikte bağımsız ve güçlü kılmayı savunmaktadır. Müesses nizamın 

temsilcilerinin halka yabancı olduğunu, Cumhuriyet değerlerinin temsil eden gerçek 

partinin kendisi olduğunu öne sürmektedir. Etnik çoğulculuğu ve refah şovenizmini 

savunmaktadır. ‘İslami kolonizasyona’, kültürel küreselleşmeye, melezleşmeye 

karşı has Fransız kimliğinin koruyucusu olduğunu iddia etmektedir. Bu anlayışa 

göre, Avrupa’daki Türkler, Avrupa medeniyetinin değerleriyle uyuşması mümkün 
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olmayan başka bir kimliğe aittirler. Bu nedenle, Türkiye’nin Avrupa’da elbette yeri 

yoktur.3  

Parti başkanlığını kurulduğu 2006 yılından beri Geert Wilders’ın yaptığı 

Hollandalı PVV açısından Türkiye’nin özel bir önemi vardır. Wilders uzun yıllardır 

siyaset yaptığı VVD’den, aslen Avrupa’ya ait Türkiye’nin AB üyelik 

müzakerelerine destek verdiği için 2004’te istifa etmiştir. PVV İslam’a karşı en sert 

ifadeleri kullanan partilerden biridir. Wilders “Yahudi-Hıristiyan ve hümanist 

köklere sahip” Hollanda’nın ‘İslamlaştırılması’ tehdidine karşı, Kuran’ın 

yasaklanmasını, camilerin kapatılmasını savunmaktadır.4 PVV etnik çoğulculuk 

söyleminin kültürel ırkçılığa en çok yaklaştığı örneklerden biridir.  

Belçika’dan Vlaams Belang (Felemenk Çıkarı) adlı parti ise ayrılıkçı 

milliyetçi bir niteliğe sahiptir. Belçika’dan ayrılarak, bağımsız bir Felemenk 

Cumhuriyeti kurmayı hedefleyen VB’nin göçmen ve İslam karşıtı söylemi de 

PVV’ninki kadar nettir. VB Avrupa genelindeki, özellikle Belçika’daki Müslüman 

nüfus artışının kültürel bir soykırım olduğunu iddia etmektedir. VB’ye göre, 

‘kültürel çöküş’ durdurulmazsa, yakın gelecekte Avrupa ‘Avrubistan’a dönüşecek 

ve Hıristiyanlar da zimmi statüsüyle yaşamak zorunda kalacaklar. VB önlem olarak, 

göçün durdurulmasını ve Felemenk ve Avrupa kültürlerine uyum sağlamamakta 

direnenlerin ülkelerine geri gönderilmesini savunmaktadır. Bu konuda elbette ilk 

işaret edilenler Müslümanlar olmaktadır. Bu çerçevede, VB Hıristiyan köklere sahip 

Avrupa’nın sınırlarını aşacak şekilde genişlemesine karşı çıkmaktadır.5 

Popülist radikal sağcılar arasında Türkiye ve Türkler ile ilgili en hararetli 

tartışma, yakın zamanda Brexit6 referandumu sırasında yaşandı ve bu konuda 

önderliği UKIP çekmiştir. Sığınmacıların geri kabulüne ilişkin AB’nin Türkiye ile 

yaptığı anlaşmayı, Türklerin vize serbestisine kavuşması ile sonuçlanacağını, bunun 

                                                      
3 https://www.france24.com/en/20140528-france-national-front-policy-eu (10.10.2018) 
4 https://www.politico.eu/article/far-right-dutch-politician-backs-mosques-koran-ban-
islamic-schools/ (25.09.2018) 
5 https://www.vlaamsbelang.org/programma/ (12.10.2018).  
6 Birleşik Krallık (BK) 2016’da gerçekleştirilen referandum ile AB’den ayrılma kararı 
almıştır (‘Brexit’). BK ile AB yetkilileri arasında ayrılığın şartlarına ve yükümlülüklerine 
dair müzakereler devam etmektedir.  
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da Türkiye’den Avrupa’ya yoğun bir göçü tetikleyeceğini iddia eden UKIP, ‘madem 

Türkiye AB’ye dâhil oluyor, o halde BK AB’den çıkmalı’ tezini geliştirmiştir. UKIP, 

gerçek dışı bilgi ve savlara dayalı propagandası için bir de video hazırlamıştır.7 Buna 

göre, Türkiye 2020’de AB’ye üye olacaktır. Türkiye yapısal fonların üçte birini 

alacak, 2030’a kadar 15 milyon AB’ye göç edecek ve elbette Türkler Avrupa’da 

Müslüman nüfusu arttırıp, Hıristiyan nüfusun oranını azaltacaklardır. Genel olarak 

Müslümanlara, ancak Brexit vesilesiyle Türklere ve Türkiye’ye karşı kullanılan bu 

ırkçı ve dışlayıcı söylem UKIP’in karakteristik özelliği olarak düşünebilir. Öte 

yandan, Haziran 2017 seçimleri sırasında kullanılan seçim manifestosu 

incelendiğinde,  İslam ve Türkiye konularında herhangi bir bahsin olmadığı 

görülecektir.8 O halde, Brexit referandumu öncesinde korkuları körükleyerek 

seçmeni AB karşıtı yönde manipüle etmek için, bilinçli olarak bu temaların 

vurgulandığı sonucuna ulaşılabilir. UKIP gibi pragmatist, popülist bir partinin daha 

sağında yer alan BNP’nin ideolojisinin odak noktasında ise, göç karşıtlığı ve 

özellikle ‘İslami kolonizasyon’ ve ‘İslamcı terör’ temelinde yabancı düşmanlığı 

vardır. 9   

SONUÇ 

Sonuç olarak, popülist radikal partiler çokkültürlülük ve entegrasyon modellerini 

reddederler, bunun yerine etnik çoğulculuğu önerirler. Her ulusun kendi ülkesinde 

yaşayarak, diğerini tehdit etmeyeceği, medeniyetçi ve yerlici bir dünyanın hayalini 

kurarlar. Söz konusu söylemde Türkiye ve Türklerin yerini sorguladığımızda ise net 

bir görüşle karşılaşırız. Bu partilere göre, İslam ve göç karşıtlığı temelinde Türkiye 

ve Türkler Avrupalı uluslar ve ‘Avrupa medeniyeti’ için bir tehdittir. Türkiye üzerine 

tartışmanın ana ekseni ise AB’dir. Söz konusu partiler AB karşıtı ya da AB-şüpheci 

oldukları için, Türkiye’nin Avrupalılığı da son yıllarda en çok AB üyeliği olasılığı 

                                                      
7 UKIP, “The Risks of Staying in the EU”, https://www.youtube.com/watch?v=yno5lHA-
LY8 (14.10.2018).  
8 UKIP 2017 BK Genel Seçimleri Manifestosu, 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/14956954
69/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469 (01.10.2018).  
9 BNP “Ten-Point Plan to Counter Islamic Terror”, https://bnp.org.uk/bnp-ten-point-plan-
counter-islamist-terror/  (12.10.2018).   
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üzerinden tartışıldığı için, bu partilerin, bu konu üzerinden fikir beyanları farklı bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Bu partilere göre, AB’nin ne kadar yanlış bir proje 

olduğu, Türkiye’yi üye yapmak istemesiyle kendini açıkça göstermektedir. Son 

olarak, etnik çoğulcu söylem özellikle seçim dönemlerinde merkez partileri de etkisi 

altına almaktadır. Bu ise, zaten uzun süredir çıkmaza girmiş görünen Türkiye-AB 

ilişkilerini daha da zorlu hale getirmektedir.  
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